RAPORTUL PRIMARULUI
MUNICIPIULUI SLOBOZIA
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL

2014

INTRODUCERE
Materialul pe care vi-l prezentăm, reliefează acţiunile principale întreprinse de serviciile publice şi aparatul de specialitete al
primarului pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare.
Municipiul Slobozia a înregistrat în anul 2014 un număr de 53 302 locuitori. La Serviciul de Evidenţă a Populaţiei au fost
înregistrate 1363 naşteri, 585 decese, 298 căsătorii, 19 cereri de divorţ pe cale administrativă iar un număr de 5 persoane au
dobândit cetăţenia română.
Tot în anul 2014, un număr de 354 persoane din municipiu, au plecat la muncă în străinătate.
Având în vedere situaţia materială a unui număr mare de cetăţeni din municipiu, ne-am preocupat să dezvoltăm serviciile
sociale categoriilor de persoane care se încadrează în prevederile legale. Astfel, 300 familii au întocmit dosare şi au beneficiat de
ajutor de încălzire a locuinţei. Tot în acest an, s-au întocmit de către direcţi de specialitate 66 dosare pentru internare în instituţii
specializate a unor bătrâni şi persoane cu handicap.

Din bugetul local s-a suportat hrana zilnică a 200 persoane care iau masa la Cantina Socială. Prin Centrul Comunitar Bora, au
fost prinşi un număr de 45 copii care au participat la programul „Şcoală după şcoală”.
Asigurăm asistenţă medicală persoanelor şi copiilor proveniţi din familii fără venituri, numărul pacienţilor find de 946 din
care copii 232, adulţi 626 iar vârstnici 88.
O bună parte din veniturile proprii au fost folosite pentru modernizarea unităţilor de învăţământ postuniversitar din
municipiu.
Chiar dacă predomină în oraş populaţia de vârsta a doua şi a treia, avem manifestări culturale, artistice, activităţi care vin în
întâmpinarea agenţilor economici, care au tradiţie. Menţionăm în acest sens: „ Zilele Municipiului Slobozia”, „Zilele agriculturii
ialomiţene”, târgurile bianuale de confecţii, încălţăminte, festivalul naţional de colinde „Sub Zare de Soare” festivalul „Steluţe pe
Portativ”.

Cuvântul primarului privind raportul de activitate pe anul 2014
Raportul prezentat are drept scop ca în conformitate cu prevederile art. 63 alin. 3 lit. ”a” din Legea Administraţiei Publice
Locale, cu modificările şi completările ulterioare nr. 215/2001, să facă o radiografie a activităţii administraţiei publice locale,
măsurile luate de aceasta pentru eficientizarea şi acordarea unor servicii de calitate celor care locuiesc în municipiul Slobozia.
Prezentarea activităţilor întreprinse de organele administraţiei publice locale este o necesitate şi are la bază dorinţa de
informare şi conştientizare a rolului parteneriatului dintre societatea civilă, administraţia locală şi mediul de afaceri.
Cetăţenii municipiului Slobozia şi mediul de afaceri au astfel posibilitatea informării despre realizările şi preocupările
autorităţii publice, atât în domeniul economic cât şi în cel social.
Perioadă evidenţiată este anul 2014.
Prezentarea acestui material este o deschidere reală a instituţiei către transparenţă.

În anul 2014 ca şi în anii anteriori, principala preocupare a autorităţii publice locale a fost acordarea de facilităţi fiscale
contribuabililor în limitele legislaţiei, măsuri care să atragă investitori pentru dezvoltarea de afaceri în municipiu.
Bugetul total al municipiului Slobozia în anul 2014 a fost de 111.055,56 mii lei, din care 58.698,65 mii lei venituri proprii.
Trebuie menţionat că veniturile proprii au fost realizate în procent de 92 la sută, încasându-se 12.667 mii lei de la persoane
fizice şi peste 11.876 mii lei de la persoane juridice.
În anul 2014, impozitele locale au rămas la nivelul celor din anul precedent.
Referitor la cheltuielile anului 2014, acestea au fost prevăzute în sumă de 111.055,553 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de
102.534,476 lei, în procent de 92 la sută din care secţiunea de funcţionare în sumă de 84.129.278 lei şi secţiunea de dezvoltare în
sumă de 18.509.315 lei.
În ceea ce priveşte investiţiile care s-au derulat în 2014, ele au fost realizate atât în domeniul edilitar gospodăresc cât şi în
învăţământ.

S-au finalizat şi recepţionat: grădiniţa cu 200 locuri de pe strada Prelungirea Sudului, reabilitarea centralei termice nr. 12 şi
transformarea ei în sediul Urban, lucrări de execuţie pentru alimentarea cu gaze naturale, extinderea clădirii şcolii nr. 5 Slobozia
Nouă, introducerea utilităţilor la Platforma Industrială IMM. De asemenea, s-au început investiţii care urmează a fi finalizate în
anul 2015.
Prin serviciile publice înfiinţate de către Consiliul Local şi anume: Poliţia Locală, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Direcţia
de Administrare a Domeniului Public, Serviciul Public de Evidenţă a Persoanei, Direcţia Municipală de Cultură, Sport şi Tineret,
Clubul Sportiv Municipal, s-a urmărit satisfacerea unei game cât mai diverse de servicii pentru populaţia municipiului.
A existat o preocupare permanentă şi pentru îmbunătăţirea activităţii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate
al primarului şi colaborarea lor cu organul deliberativ – Consiliul Local.
În anul 2014, pentru a avea o comunicare permanentă între autoritatea locală, societatea civilă şi contribuabil, s-a început
dezvoltarea unui portal internet care include sistemul electronic de petiţii online şi sistemul electronic pentru dezbateri publice.

Acţiunile pe care le-am întreprins în 2014 cât şi cele pe care le vom organiza în anii următori, vor avea ca scop principal
eficientizarea şi creşterea calităţiii serviciilor pe care le vom asigura cetăţenilor municipiului Slobozia.
Asigurăm pe aceştia că banul public va fi folosit cu cea mai mare eficienţă în interesul comunităţii şi va exista o transparenţă
totală în ceea ce priveşte cheltuirea lui.
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SERVICII PUBLICE
POLIŢIA LOCALĂ
În perioada supusă analizei, activitatea Poliţiei Locale Slobozia s-a derulat în condiţii similare anilor anteriori, din punct de
vedere al numărului de personal, întrucât în intervalele aprilie-iunie, respectiv octombrie-decembrie, 12 poliţişti locali au urmat
cursurile de formare iniţială la Şcoala de agenţi de poliţie de la Câmpina.
Din punct de vedere al responsabilităţilor specifice, întregul personal al poliţiei locale a fost angrenat în acţiunile zilnice de
patrulare pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice şi de supraveghere a circulaţiei rutiere, în acţiuni ocazionate de diferite
evenimente (culturale, sportive, religioase, de aniversare sau comemorare etc.) organizate de către entităţi de pe raza
municipiului precum şi în acţiuni de supraveghere şi control a transportului public de călători (pe bază de grafic şi în regim de taxi),
al activităţii de comerţ stradal şi din zonele publice, al utilizării în condiţii de legalitate a domeniului public, al monitorizării şi
rezolvării unor probleme de ordin social ( persoane fără adăpost, persoane cu probleme de natură psihică, persoane care apelează

la mila publicului, persoane cu risc de victimizare ), al zonelor de agrement şi a spaţiilor verzi, al protecţiei mediului şi salubrităţii
etc şi, deasemenea, în acţiuni punctuale, planificate, cu efective lărgite, pe diferite probleme de actualitate la momentele
respective din domeniile de competenţă ale instituţiei noastre.
Prin modul de organizare a activităţii proprii, cu prezenţă în teren 24 de ore din 24, timp de 7 zile pe săptămână, Poliţia
Locală Slobozia s-a dovedit o componentă importantă în întreg sistemul de asigurare şi menţinere a ordinii şi liniştii publice în
municipiu, începând cu componenta preventivă a muncii noastre şi completându-se cu intervenţiile active de luare de măsuri
legale, în toate situaţiile constatate care au impus acest lucru. De asemenea, un element esenţial în poziţionarea sigură a
instituţiei noastre în acest domeniu de activitate, îl reprezintă participarea zilnică, cu efective şi mijloace auto de patrulare, în
dispozitivele de menţinere a ordinii şi liniştii publice organizate de către Poliţia municipiului Slobozia, fapt care demonstrează
încă odată importanţa instituţiei noastre în acest sistem, de creare a unui climat de ordine şi siguranţă publică pe raza
municipiului.
În general, acţiunile de patrulare în schimburile I şi II, se desfăşoară, cu mijloace auto, în ideea de a acoperi cea mai mare
parte a suprafeţei teritorial-administrative, inclusiv cartierele Bora şi Slobozia Nouă, în contextul în care numărul de poliţişti locali

care se află efectiv în teren este destul de redus şi, conform punctului de vedere rezultat din situaţia operativă, sub minimul
necesar optim la nivelul municipiului.
O prezentare sintetică a activităţii anului 2014 o putem extrage din lista indicatorilor de performanţă din care rezultă datele
şi cifrele finale :
- Sancţiuni contravenţionale aplicate :

5.127

din care: amenzi:

1.989

cu o valoare de

441.960 lei

avertismente:
din total sancţiuni: pentru încălcarea Legii nr.61/1991
pentru încălcarea OUG nr.195/2002

3.138
1.347
2.585

pentru încălcarea HCL nr. 106/2009

795

pentru încălcarea HCL nr. 48/96

264

altele

136

- Infracţiuni:
din care în flagrant:
- Infractori prinşi :
din care prinşi în colaborare cu agenţii poliţiei municipale:
prinşi şi predaţi poliţiei:
- Persoane identificate
- Persoane invitate la sediu :

24
16
34
17
17
14.456
294

- Persoane luate în evidenţă :

19

din care: cerşetori:

1

persoane fără domiciliu:

9

persoane cu afecţiuni psihice:

4

persoane cu risc de victimizare

5

- Pânde executate :

122

- Mandate de aducere executate :

20

- Acţiuni de însoţire funcţionari publici :

51

- Înmânare de documente :

857

din care: afişare PVCC:

403

înmânare ordine CMJ

274

alte documente

180

- Măsuri de ordine:

36

din care la: manifestări cultural-artistice:

11

manifestări sportive:
lăcaşe de cult:
alte cazuri
- Reclamaţii şi sesizări :

4
14
7
1.530

( 274 neconfirmate )
din care la Legea nr. 61/1991:
la HCL nr. 48/2011, HCL nr. 96/2014

702
370

alte încadrări juridice

458

din totalul reclamaţiilor:
formulate verbal
transmise telefonic
depuse în scris

76
1.379
75

Ca principal indiciu în evaluarea activităţii anuale a Poliţiei locale, avem în vedere numărul total de sancţiuni aplicate
precum şi evoluţia de-a lungul anilor.

Se remarcă o revenire a numărului de sancţiuni la nivelul din anul 2011, cu o creştere

concomitentă a proporţiei numărului de avertismente, până la peste 61 %, aproape două treimi din totalul sancţiunilor aplicate:

ANUL

2011

2012

2013

2014

total

de 5154

4635

3607

5127

Din care amenzi

2705

2157

1510

1989

2452

2478

2097

3138

47,5 %

53,46 %

58,14 %

61,21 %

Număr
sancţiuni

avertismente

Odată cu preluarea competenţelor pentru constatarea contravenţiilor prevăzute în OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, numărul de sancţiuni a crescut exponenţial, remarcându-se apoi în anii următori 2012 şi 2013 o scădere,
pentru ca în acest an 2014, să înregistrăm o evoluţie considerabilă.

Un motiv îl reprezintă şi creşterea numărului de agenţi constatatori prin ocuparea unui număr de 5 posturi vacante încă din
luna mai, dar şi o mobilizare mai mare, în special pe perioada de vară, când populaţia este mai activă. Acest lucru este susţinut de
faptul că absolut toţi poliţiştii locali figurează în acest an cu un număr mai mare de sancţiuni decât în anii precedenţi.

Este de remarcat creşterea pe anul 2014 comparativ cu ultimii doi ani 2012 şi 2013, a numărului de sancţiuni pe total dar şi
pe fiecare act normativ în parte, păstrându-se totuşi aceleaşi proporţii, în care ponderea pe aceşti ultimi ani, o deţin în continuare
sancţiunile aplicate conform OUG nr. 195/2002, cu aproximativ jumătate din sancţiuni ( între 43 % şi 56 % ). Urmează cele aplicate
la Legea nr. 61/1991 care se situează la aproximativ un sfert până la o treime din total ( 25 – 30 % ) şi, la final, sancţiunile legate de
ocuparea fără drept a locurilor de parcare, prin aplicarea prevederilor HCL nr. 48/2011 şi nr. 96/2014 ( cu cca. 5 - 6 % ).

ANUL

2010

2011

2012

2013

2014

Numărul total de sancţiuni

3786

5154

4635

3607

5127

2460

2626

1577

2585

47,7%

56,6 %

43,7 %

50,4 %

1442-

1220

1146

1109

1347

38,1 %

23,6 %

24,7 %

30,7 %

26,2 %

4

93

243

264

6,7 %

5,1 %

Din care conf.: OUG nr. 195/2002
Legea nr. 61/1991

HCL nr. 48/2011 şi nr. 96/2014

Chiar dacă scopul pe care ni l-am propus este reducerea, în cât mai mare măsură, a faptelor şi a fenomenelor care se
produc cu încălcarea legii şi care produc disconfort concetăţenilor noştri, putem constata, prin analiza sintezelor prezentate, un
nivel limită sub care, cel puţin până acum, nu am reuşit să scădem, însă o imagine cât mai apropiată de realitate a activităţii
noastre este oferită de aspectul de ansamblu care poate fi constatat în viaţa de zi cu zi a municipiului şi, la fel de sugestiv, de
prezentarea comparativă a numărului de sancţiuni înregistrate pe domenii de activitate, de-a lungul timpului, având în vedere
diversitatea încadrărilor juridice ale acestora precum şi numărul mare de acte normative – 26, pentru care avem împuternicire.
În acest an, pe domenii mari de activitate, aceasta s-a materializat prin sancţiuni după cum urmează:

Nr.

DOMENII DE ACTIVITATE

SANCŢIUNI

Crt.
TOT.

AV.

AS.

AM.

VAL.

2.917

1.450

742

725

140.905

39

15

9

15

2.150

443

115

25

303

46.750

CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE:
1

OUG 195/2002, HCL 106; OG 43; HCL 48 / 2011; HCL 96 / 2014;.
DISTRUGEREA, DETERIORAREA DOMENIULUI PUBLIC:

2

HCL 106; LG 24.
SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR

3

HCL 106; LG 24; OUG 78.; HCL 111.

ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC:
4

HCL 106 ; LG 24; LG 421 .

131

45

30

56

15.425

21

3

2

16

2.950

22

8

3

11

1.900

54

22

7

25

3.900

1.324

511

67

746

214.820

NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC :
5

HCL 106; LG 61; OG 43.
POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA PUBLICĂ:

6

HCL 106; LG 24.
ANIMALE ÎN LIBERTATE:

7

HCL 106; LG 61.
TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, CERŞETORIE:

8

HCL 106; LG 61.
COMERŢ ILEGAL:

9

HCL 106; LG 12 ; HGR 661; HG 947; OG 99.

22

13

1

8

3.750

10

ALTELE

154

37

33

84

9.410

5.127

2.219

919

1.989

441.960

TOTAL

Ordinea şi liniştea publică
O clasificare pe articole a sancţiunilor la Legea nr. 61/1991 care ne oferă o imagine a faptelor de natură contravenţională
care se produc pe raza municipiului, se prezintă după cum urmează :
Fapta contravenţională

2011

2012

2013

2014

2014/2013 %

TOTAL sancţiuni la Legea nr. 1220

1145

1109

1347

121,4

61/1991 din care pentru :
1

Adresarea de ameninţări

166

162

168

163

97

2

Consum de alcool pe domeniul 286

204

251

222

88,45

440

339

452

133,3

public
3

Tulburarea liniştii publice

352

4

Refuz de legitimare

90

84

51

66

129,4

5

Apelare la mila publicului

88

48

45

72

160

6

Prostituţie

81

99

58

182

313,8

Se remarcă preponderenţa faptelor de tulburare a liniştii publice, cele mai multe dintre acestea, în interiorul blocurilor de
locuinţe, prin folosirea de instrumente muzicale sau dispozitive de lucru în construcţii, folosite la renovarea apartamentelor.
În toată perioada estivală, în care, în mod tradiţional, faptele de încălcare a prevederilor Legii nr. 61/1991 sunt mai frecvente,
am acordat o atenţie sporită unor zone restrânse ( o parte dintre cele 51 de zone în care noi am împărţit municipiul nostru ) sau
chiar a unor obiective ( unităţi de alimentaţie publică, locuri de joacă, unităţi de pariuri sportive ), ca urmare a constatărilor proprii
dar şi a sesizărilor cetăţenilor legate de producerea de zgomote şi tulburarea liniştii. Lista acestora, în continuă actualizare ca
urmare a monitorizării din teren, era pusă la dispoziţia agenţilor noştri care aveau în responsabilitate rezolvarea problemelor
astfel constatate cu menţionarea în rapoartele zilnice de activitate a acţiunilor intreprinse în acest scop.

Totodată, organizarea şi planificarea activităţii a fost permanent adaptată la situaţia operativă, în ceea ce priveşte
efectivele utilizate sau intervalele de timp în care se acţiona. Încercând să analizăm starea de lucruri din teren mai în profunzime,
constatăm că nivelul faptelor de natură a tulbura ordinea şi liniştea publică au o preponderenţă pe anumite zone restrânse, cam
aceleaşi din anii precedenţi şi care se caracterizează prin număr mare de spaţii comerciale, densitate de populaţie, trafic rutier şi
pietonal intens :
Nr.

ZONA

TOTAL sancţiuni

Legea nr. 61/1991

HCL

nr. Altele

106/2009

crt.
1

Str. Cuza Vodă-Constructorilor

211

68 – 32,2 %

39

104

2

Bl. MFA-Al. Crinilor

122

48 – 39,3 %

6

68

3

Al. Vânători-Al. Rondă

579

76 – 13,1 %

64

439

4

Al.Şcolii-Al.Nordului-Str.Nordului

102

75 – 73,5 %

11

16

5

Zona Al.Băii

135

63 – 46,7 %

25

47

6

Cartier Bora

140

80 – 57,1 %

39

21

De menţionat că numărul mare de sancţiuni din tabelul de mai sus, cu alte încadrări decât la Legea nr. 61/1991 şi HCL nr.
106/2009, survine ca urmare a aplicării OUG nr. 195/2002, în special în zonele centrale, aglomerate.
Din cifrele prezentate în tabelul următor se remarcă o creştere la nivelul fiecărui act normativ în parte, inclusiv la Legea nr.
61/1991, la care ies în evidenţă sectoarele 9 şi 3 , dar care trebuie analizate doar în contextul liniştii publice, pentru că de fapt,
acea creştere consistentă, de cca. 100% faţă de 2013, este determinată exclusiv de faptele de atragere de persoane pentru
practicarea de raporturi sexuale, ce au loc în afara suprafeţelor populate, pe tronsoanele de drum naţional. Analizând rezultatele
pe fiecare sector în parte, constatăm că cele care necesită atenţie sporită, impunând cele mai multe sancţiuni la legea nr. 61/1991,
sunt aceleaşi în fiecare an: sectoarele 1, 2, 5 şi 6. Ele sunt de fapt cele mai dense sectoare, care cuprind chiar zonele prezentate în
tabelul anterior:

Anul 2013

Sector
Legea HCL

OUG

Anul 2014

Altele

Sector1

Legea HCL

OUG

Altele Total

205
152
176
22
nr.61 nr.106 nr.195
Sector 2 142
78
375
53

555 258
111
Total nr. 61 106
648 144
116

609
52
nr.195
458
83

1030

Sector3

801

44

32

90

23

189

85

46

254

15

400

Sector 4 73

14

148

15

250

85

81

198

13

377

Sector 5 145

27

272

23

467

161

41

314

20

536

Sector 6 210

66

352

86

714

263

148

489

120

1020

Sector7

69

82

68

32

251

61

76

116

16

269

Sector 8 64

37

42

52

195

43

78

47

25

193

Sector 9 72

18

55

48

193

150

37

86

41

314

Sector

65

28

6

7

106

80

39

9

12

140

Sector
10
TOTAL
11

18

19

0

2

39

17

22

5

3

47

1107

553

1584

363

3607 1347

795

2585

400

5127

Ordinea şi liniştea publică în şcoli şi în zonele limitrofe acestora a constituit şi în acest an un punct de mare preocupare,
păstrându-se permanent legătura cu agenţii de pază din şcoli precum şi cu reprezentanţii unităţilor de învăţământ. Conform
planificărilor făcute de către structura teritorială a Poliţiei Române, instituţia noastră are în supraveghere directă şcolile
gimnaziale nr, 1, 2, 3 şi 5 şi Liceul Ionel Perlea. La fiecare dintre acestea poliţiştii locali sunt prezenţi la orele de trafic maxim de la
începutul programului şcolar, inclusiv prin dirijarea circulaţiei rutiere, dar şi pe traseul de deplasare la şi dinspre gară/autogară,
urmărind protejarea tinerilor de eventuale acţiuni agresive de orice tip. Această planificare nu limitează acţiunile noastre, poliţiştii
locali supraveghind atent toate şcolile ( în limitele impuse de efectivele de care dispunem în fiecare zi ) şi la orele de final a
programului şcolar, prin prezenţa efectivă în unitatea şcolară sau prin patrularea în zonele limitrofe. Mai mult decât atât, zona
liceelor Al. I. Cuza şi M. Eminescu, este ţinută sub supraveghere în fiecare dimineaţă, având în vedere fluxul masiv de tineri şi
formarea de grupuri în imediata apropiere a blocurilor de locuinţe din zona str. Lacului-Al. Chimiei, cu tulburarea liniştii locatarilor
de aici. Au fost constatate în acest domeniu mai puţine evenimente decât în 2013, cu doar 10 persoane care nu-şi justificau
prezenţa în zonă, faţă de 31 în anul precedent, cu 6 situaţii de indisciplină sau agresivitate în rândul elevilor ( faţă de 10 în 2013 ),
şi, în general, cu mult mai puţine şi într-o continuă scădere, faţă de anii 2007 – 2008.

Supravegherea zonelor de agrement a relevat situaţii similare anului precedent , cu o uşoară creştere a numărului faptelor
de natură contravenţională la Legea nr. 61/1991 ( 51 faţă de cele 45 ale anului anterior ) care sunt reprezentate de tulburarea
liniştii publice, în special în perioada vacanţei de vară a elevilor, când parcurile sunt frecventate de un număr mult mai mare de
locuitori şi, ca urmare, şi acţiunile noastre sunt mai intense. Sunt verificate aici integritatea mobilierului urban, a materialului
dendrologic, funcţionarea sistemului de iluminat public. O caracteristică a zonelor de agrement, observată de-a lungul timpului o
reprezintă acţiunea ( cu sau fără rea-voinţă ) asupra băncilor de odihnă, dintre care unele au fost slăbite din punctele de fixare în
pavele ori au scândurile din lemn crăpate sau rupte, fapt care ne impune o relaţie continuă de colaborare cu DADP.

Zona de agrement

Număr

de

sancţiuni
Altele

Parcul Tineretului

Lg
61 laHCL
aplicate
: 106
15
30

Parcul Mihail Sadoveanu

3

0

0

Orăşelul Copiilor

0

2

0

Parcul CFR

16

2

2

Parcul E 14

8

12

1

Parcul de Est

7

5

6

Parcul Mihai Eminescu

1

1

0

Parcul Ialomiţa

1

9

1

TOTAL

51

61

11

1

Acţiuni şi măsuri de ordine s-au desfăşurat pentru 36 manifestări publice pe parcursul întregului an, dintre care:
 manifestări religioase: 14,
 manifestări culturale: 11,
 manifestări sportive: 4,
 acţiuni în pieţe, oboare: 2,
 altele: 5
Organizarea şi derularea măsurilor de ordine au constat în acţiuni proprii ( în 26 situaţii ) sau au fost realizate în colaborare
cu Poliţia municipiului Slobozia şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi ( 5 situaţii ). La niciuna dintre acestea nu s-au înregistrat
abateri sau evenimente care să impună intervenţia sau luarea de măsuri legale. Cea mai amplă manifestare – Sărbătorile
municipiului Slobozia, care se derulează pe o perioadă de 4 zile, a inclus mai multe categorii de manifestări, dispersate în mai
multe puncte ale municipiului şi a necesitat mobilizarea întregului personal, după un program strict adaptat la locul, tipul şi
amploarea fiecărui eveniment organizat, precum şi instituirea unor retricţii de circulaţie. Din punctul nostru de vedere, ca
instituţie cu responsabilităţi în menţinerea ordinii şi liniştii publice, această manifestare complexă s-a încheiat cu succes.

Autovehiculele abandonate au fost permanent în atenţia noastră, dovada o reprezintă dispariţia lor de pe domeniul public,
acţiunile fiind îndreptate la acest moment spre acele autovehicule care doar prezintă indicii că ar putea să intre în perioada
următoare, sub incidenţa prevederilor Legii nr. 421/2002. În acest sens, au fost luate în evidenţă 50 de autoturisme, dar numai
pentru două s-a impus emiterea de somaţii şi care au şi fost ulterior declarate una fără stăpân, iar cealaltă abandonată. Alte 14 au
fost repuse în circulaţie sau au căpătat aspectul corespunzător circulaţiei pe drumurile publice. În continuare, se derulează acţiuni
de monitorizare constantă a tot ceea ce înseamnă autovehicule care pot fi încadrate la această categorie.
Autovehiculele expuse la vânzare au fost permanent monitorizate. Efectul unei formulări corespunzătoare prin modificarea
art. 3.24 din HCL nr. 106/2009 s-a văzut, măsurile permise de actul normative menţionat, în noua formulare prin care nu mai era
necesar ca un autovehicul să fie depistat trei zile consecutive pe domeniul public pentru a fi considerat expus la vânzare, ducând
la reducerea considerabilă a fenomenului care, aproape a dispărut. Au fost supravegheate toate zonele expuse, cele mai frecvente
fiind parcarea din zona Şefan cel Mare/M. Basarab sau pe tronsonul din zona centrală a bulevardului M. Basarab. Au fost luate în
evidenţă în acest an doar 64 de autoturisme faţă de cele 293 pentru care s-au întocmit fişe zilnice în anul precedent şi au

îndeplinit condiţiile pentru aplicarea de măsuri doar 48. S-au aplicat 17 amenzi şi 31 de avertismente. Dintre aceste sancţiuni, 6 au
fost aplicate pentru neprezentarea la invitaţia transmisă deţinătorului legal stabilit în urma analizei datelor din bazele de date şi a
documentelor de vânzare-cumpărare care au ajuns în posesia noastră. În alte 10 cazuri, autoturismele erau staţionate cu anunţul
de vânzare, la domiciliu, la locul de muncă ori aparţineau unei societăţi aflate în faliment.
Acţiuni planificate prin planuri de măsuri: 29, dintre care:
în domeniul salubrităţii - o acţiune, prin care s-au urmărit platformele gospodăreşti, având în vedere modul de depozitare a
deşeurilor menajere precum şi prezenţa persoanelor care caută în containere. Acţiunea s-a finalizat cu luarea în evidenţă a unui
număr de 65 de persoane cu astfel de preocupări, care nu dispun de venituri, nu deţin bunuri mobile sai imobile şi deci nu pot fi
urmărite şi executate pentru sancţiunile aplicate. Acestea provin în majoritatea covârşitoare a cazurilor, din cartierul Bora. Au fost
aplicate 11 sancţiuni din care 4 amenzi.

o acţiune desfăşurată în luna ianuarie, vizând aspecte legate de relaţia poliţiei locale, prin intermediul sectoriştilor, cu asociaţiile
de proprietari precum şi de responsabilităţile acestora în ceea ce priveşte îndepărtarea gheţii şi zăpezii de pe aleile pietonale din
zona blocurilor care fac parte din asociaţie, salubrizarea şi curăţarea rigolelor şi parcărilor, prevenirea depozitării de deşeuri pe
terenul din jurul blocurilor, rezolvarea unor probleme din interiorul asociaţiilor care duc de multe ori la reclamaţii transmise la
dispeceratul nostru, reactualizarea datelor de contact.
Pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale s-au derulat două acţiuni de verificare a persoanelor care sunt cazate
pe str. Lacului nr. 10 ( blocul de locuinţe sociale UGIRA ), din care una în colaborare cu Poliţia municipiului Slobozia. S-a urmărit
depistarea, identificarea şi sancţionarea celor care încalcă prevederile OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români.
Pentru verificarea transportului de persoane în regim de taxi s-au organizat două acţiuni. Au fost verificate modalităţile de
respectare a prevederilor Legii nr. 38/2003, fiind controlaţi 73 de taximetrişti din care amendaţi 3. A fost depistat un taximetrist al
cărui certificat de atestare profesională nu prezenta indiciile unui document în stare de legalitate. Ca urmare a fost sesizată
Autoritatea Rutieră Română pentru verificare şi luare de măsuri legale.

Comerţ în târguri şi oboare: 4 acţiuni, ocazie cu care au fost controlaţi 61 de comercianţi şi sancţionaţi 45 dintre ei ( 3
amenzi, 23 avertismente scrise şi 19 avertismente verbale ) pentru expunerea mărfurilor în afara spaţiului autorizat.
afişarea pe spaţii neautorizate – a impus o acţiune finalizată prin aplicarea unui număr de 4 sancţiuni pentru lipirea de afişe pe
stâlpii de iluminat public sau în alte locuri neautorizate (anunţuri de vânzare, afişe pentru spectacole etc. )
circulaţie rutieră: 4 acţiuni, dintre care: 3 acţiuni vizând urmărirea modului în care este respectat regulamentul de circulaţie de
către pietoni şi biciclişti, precum şi informarea şi prevenirea cetăţenilor pe acest domeniu. În urma acestor acţiuni s-au aplicat 116
sancţiuni pentru încălcarea prevederilor regulamentului de circulaţie rutieră. O altă acţiune, de data aceasta având în vedere
respectarea regulamentului de circulaţie rutieră de către conducătorii auto în ce priveşte oprirea şi staţionarea, a fost finalizată cu
77 de sancţiuni
Sărbătorile municipiului Slobozia: o acţiune complexă, urmărindu-se respectarea prevederilor legale în sfera noastră de
competenţă, la toate manifestările organizate cu această ocazie: sportive, culturale, de agrement, într-o multitudine de locaţii,
care a necesitat o mobilizare intensă a tuturor efectivelor.

apariţia animalelor de companie pe domeniul public a impus o supraveghere sistematică, dar în această acţiune s-a urmărit şi
reluarea demersurilor privind informarea şi prevenirea deţinătorilor de astfel de animale, asupra obligaţiilor lor legale. Au fost
verificaţi 59 de deţinători de animale de companie care au fost introduşi în baza noastră de date, sancţionaţi fiind 16 dintre ei
pentru nerespectarea HCL nr. 106/2009 sau ale legii nr. 61/1991 (nesupraveghere, lipsa lesei sau a dotărilor necesare pentru
menţinerea curăţeniei pe domeniul public ).
Unităţile de alimentaţie publică au fost verificate din punct de vedere al autorizării activităţii în perioada de vară, când intră
în funcţiune terasele estivale. Din cele 102 unităţi verificate, 57 deţineau autorizaţie de funcţionare, 21 declanşaseră procedura de
obţinere a autorizaţiei, pentru alte 24 de unităţi acordându-se un termen limită de intrare în legalitate. La verificarea ulterioară, sa constatat că toţi cei 24 de administratori au intrat în legalitate.
Acţiunile de însoţire reprezintă o altă responsabilitate legală a poliţistului local, care are obligaţia asigurării siguranţei
funcţionarilor publici aflaţi în executarea atribuţiilor de serviciu şi au fost duse la îndeplinire la solicitarea acestora. Astfel de
acţiuni au avut loc şi pentru însoţirea angajaţilor altor entităţi care au desfăşurat activităţi la care au considerat necesară şi

prezenţa noastră ( DADP, SC Urban SA ). Astfel, s-a înregistrat un număr de 92 de acţiuni de acest tip, dintre care : 42 de acţiuni
de însoţire a funcţionarilor publici din serviciile şi compartimentele administraţiei publice, 12 acţiuni cu reprezentanţi ai altor
entităţi ( DSP, GNM, Urban SA, Executori judecătoreşti ), 19 acţiuni de însoţire a unor persoane, dintre care 4 minori, către
centrele de asistenţă socială. Menţionăm la acest capitol şi acţiunile de executare a mandatelor de aducere – în număr de 20,
emise de organele de cercetare penală şi instanţele de judecată care au impus conducerea efectivă la emitentul mandatului, a
persoanelor ce au calitatea de martor sau de parte în procesele aflate pe rol.
Sesizarea altor instituţii privitor la situaţii constatate în teren
Un rezultat al activităţii zilnice de patrulare este constatarea unor situaţii care, pentru remediere sau repunere în
normalitate, necesită intervenţia entităţilor competente, cu responsabilitate pe respectiva problemă. Ca urmare, situaţiile
constatate se transmit în mod operativ, prin intermediul dispeceratului sau prin contactarea directă de către poliţistul local aflat în
teren, a celor responsabili.
În anul 2014 au fost înregistrate 292 astfel de sesizări, majoritatea – 233 către DADP, pentru aspecte legate de integritatea sau
buna funcţionare a dotărilor din domeniul public, starea de curăţenie a zonelor care nu intră în competenţa operatorului de

salubritate etc. dar şi către SC Servicii Comunale SA ca operator de salubritate, către SC Urban SA, SC Enel SA sau SC Romtelecom
SA etc., care au fost sesizate despre diverse probleme la reţelele prin care furnizează servicii către populaţie.
Persoane luate în evidenţă: O preocupare constantă a poliţiei locale este cunoaşterea şi supravegherea unor categorii de
persoane care necesită atenţie, sprijin sau îndrumarea administraţiei publice locale. În acest sens au fost luate în evidenţă :
 31 de persoane cu risc de victimizare pentru care fiecare sectorist are întocmite fişe şi pe care le contactează periodic în
scopul de a lua la cunoştinţă despre nevoile şi problemele acestora pentru care putem interveni direct sau pe care le
transmitem serviciilor competente pentru rezolvare.
 17 persoane care apelează la mila publicului – la lista existentă în baza de date, pe parcursul anului 2014 a mai fost luată în
evidenţă o persoană din altă localitate
 5 minori nesupravegheaţi sau care au părăsit domiciliul
 27 de persoane fără domiciliu care sunt permanent monitorizate în special în perioada rece. Pentru acestea a fost înaintată
către SPAS o situaţie cu date complete în vederea preluării în supraveghere din punct de vedere social.
 18 persoane cu afecţiuni psihice care interacţionează cu locuitorii în spaţiul public.

Reclamaţii şi sesizări primite
Numărul de reclamaţii din acest an se situează cu puţin peste nivelul celui din 2013, dar cu o scădere ( la 94,3 % ) a
reclamaţiilor vizând încălcarea Legii nr. 61/1991. Din totalul reclamaţiilor şi sesizărilor, 274 ( reprezentând 18% ), nu s-au
confirmat la verificarea în teren, motiv pentru care s-au şi aplicat 24 de sancţiuni pentru alarmarea, fără motiv întemeiat, a
organelor specializate pentru intervenţie.
Se constată că, în pofida faptului că preluarea dreptului de utilizare exclusivă a locurilor de parcare este statuat de o hotărâre de
consiliu local încă din anul 2011 ( HCL nr. 48/2011, înlocuită ulterior, ca urmare a modificărilor şi completărilor, cu HCL nr. 96/2014
) , încă mai sunt situaţii care impun intervenţia noastră, chiar mai multe decât în anul 2013. O dificultate o reprezintă aici,
prezenţa autoturismelor înmatriculate în alte ţări, al căror proprietar sau conducător poate fi identificat foarte greu.

2011

2012

2013

2014

Total reclamaţii

749

1088

1462

1530

Neconfirmate

197–26 % din total

231-21 % din total

224 – 15,3 % din total

274 – 17,9 % din total

Din care: la Legea nr. 507- 67 % din total

653 -60 % din total

744 – 50,9 % din total

702 – 45,9 % din total

-

352 – 24,1 % din total

370 – 24,2 % din total

61/1991
la HCL nr. 48/ 2011 şi HCL nr. 96/204
Sancţiuni aplicate prin 375–67,9
rezolvarea reclamaţiilor

%

din 569-66,3

reclamaţiile confirmate

%

din 793

reclamaţiile confirmate

–

64

%

din 883

reclamaţiile confirmate

–

66,3

%

din

reclamaţiile confirmate

Măsurile luate în acţiunile de rezolvare a reclamaţiilor au constat în 883 de sancţiuni, din care 182 de amenzi, dar şi
sesizarea altor instituţii care aveau responsabilitatea de a interveni pentru rezolvare în 103 cazuri, aplanarea a 38 de conflicte,
îndepărtarea din zonă a persoanelor care constituiau obiectul a 59 de sesizări, etc.

Circulaţie rutieră
Reprezintă una dintre laturile importante ale activităţii Poliţiei locale, constând în principal din acţiunile de supraveghere a
întregului trafic rutier şi pietonal pe raza municipiului, cu impunerea respectării regulamentului de circulaţie în ceea ce priveşte
oprirea şi staţionarea autovehiculelor, respectarea restricţiilor de acces a acestora pe diferite artere rutiere, precum şi în ceea ce
priveşte circulaţia mopedelor şi bicicletelor, a vehiculelor cu tracţiune animală.
Importanţa este demonstrată chiar prin numărul mare de sancţiuni aplicate în 2014 – 2585, adică 50 % din total. Este de
remarcat faptul că, din totalul sancţiunilor aplicate în acest domeniu, doar 693 sunt amenzi, adică 26,8 %, ceva mai mult de un
sfert, dar pentru alte 697 de contravenţii ( 26,9 %) finalizate cu avertismente scrise, s-au aplicat şi sancţiunile complementare cu
acordare de puncte penalizare. Pentru toate sancţiunile aplicate, se face transferul de date în baza de date a Poliţiei Rutiere din
cadrul IPJ Ialomiţa, urmând ca în anul 2015 să punem la punct sistemul informatic pentru a facilita accesul în baza de date direct
de la sediul nostrum, iar operaţiunea să se poată realiza de către personalul propriu.
Pe acest sector de lucru derulăm şi acţiuni de dirijare a traficului rutier zilnic în zona Şcolii generale nr. 3, precum şi în
fiecare situaţie în care, ocazionat de derularea de lucrări de intervenţie în carosabil sau de producerea de diferite evenimente,

este necesară menţinerea fluenţei traficului rutier şi pietonal şi, totodată, urmărim menţinerea şi dezvoltarea sistemului de
marcaje şi indicatoare rutiere. Au fost transmise către comisia de circulaţie rutieră două materiale cu propuneri de sistematizare
rutieră, prin amplasarea de indicatoare rutiere, realizarea de marcaje rutiere, realizarea de sensuri unice. Deasemenea am
participat efectiv la conceperea şi realizarea sistematizării rutiere în zona şantierului reabilitare Piaţa Revoluţiei din centrul
municipiului.
Activitatea

principală a Serviciului de circulaţie rutieră o constituie totuşi constatarea de contravenţii şi aplicarea

sancţiunilor legale pentru acestea, realizată prin prezenţa constantă în carosabil, în special în zonele de trafic intens - zona
centrală a municipiului şi zonele publice de comerţ, dar fără să pierdem din vedere unităţile şcolare şi instituţiile financiar-bancare,
tronsoanele de drum naţional la intrările în localitate, de unde sunt îndepărtate autovehiculele de mare tonaj staţionate,şi în orice
alte puncte în care are loc o concentrare de autovehicule la diferite momente ale zilei.
Ca încadrări juridice, sancţiunile la acest capitol de activitate se prezintă după cum urmează:
 1465 pentru oprirea neregulamentară a autovehiculelor ( 357 amenzi, 406 avertismente scrise şi 702 avertismente
verbale ),

 681 pentru pătrunderea pe artere rutiere pe care accesul este interzis ( 240 amenzi, 249 avertismente scrise şi 192
avertismente verbale ),
 29 pentru staţionare neregulamentară ( 8 amenzi, 3 avertismente scrise şi 18 avertismente verbale ).
În scopul reducerii numărului de încălcări ale regulamentului de circulaţie, au fost derulate şi trei acţiuni axate pe măsuri de
prevenire şi informare a pietonilor şi bicicliştilor, ca participanţi la traficul rutier, cu un risc destul de mare de accidentare.
Una dintre aceste acţiuni s-a derulat în colaborare cu Poliţia Rutieră, iar măsurile aplicate cu ocazia acestor acţiuni au fost
corespunzătoare scopului propus: 96 de avertismente, dintre care 51 avertismente verbale, 45 avertismente scrise şi doar 20
amenzi, toate aplicate unor pietoni şi biciclişti care au manifestat totală reticenţă în ceea ce priveşte însuşirea şi respectarea
regulilor de circulaţie.
Alte activităţi desfăşurate pe această temă: degajarea carosabilului de autovehicule în vederea derulării lucrărilor de
reparaţii la suprafeţele carosabile, a lucrărilor de amenajare sau marcare a parcărilor, a lucrărilor de efectuare a marcajelor pe
arterele rutiere sau în vederea derulării de acţiuni ce necesitau spaţiu pe întreg carosabilul. Deasemenea, am desfăşurat acţiuni de
însoţire şi asigurare a traseului de deplasare pentru utilajele DADP în lucrările de deszăpezire şi, totodată, am monitorizat pe

întreaga reţea de artere rutiere, buna desfăşurare a traficului în perioada în care s-a resimţit efectul negativ al furtunilor care au
provocat căderi ale copacilor sau ruperea cablurilor suspendate.
Colaborarea cu Biroul de Circulaţie Rutieră din cadrul Poliţiei municipiului Slobozia s-a dovedit eficientă încă odată, cu
ocazia evaluării întregului sistem de indicatoare şi marcaje rutiere la nivelul municipiului, luându-se totodată şi măsuri în vederea
amplasării de indicatoare sau de realizarea de marcaje în diferite puncte.

Dispecerat
Prin intermediul dispeceratului parcursul anului, au fost efectuate: 2056 verificări de identitate în bazele de date ale MAI şi
în acelaşi timp, au fost descărcate şi furnizate 121 de înregistrări video ale unor evenimente rutiere petrecute în raza camerelor de
supraveghere video, care stau la baza aplicării de sancţiuni de către agenţii structurii teritoriale a Poliţiei Naţionale sau constituie
probe în instanţele de judecată. Tot ca urmare a monitorizării, au fost preluate imagini în timp real prin care s-au constatat fapte
de natură contravenţională şi s-au comunicat poliţiştilor locali din teren, în vederea interevenţiei urgente şi luării de măsuri în
patru cazuri.

Prevenirea şi combaterea faptelor de natură infracţională
A reprezentat şi în acest an o zonă de lucru care s-a bucurat de atenţia cuvenită din partea poliţiştilor locali.. Prezenţa
continuă în teren a angajaţilor instituţiei noastre este un factor pozitiv în ceea ce priveşte prevenirea dar, şi în cazurile în care
faptele deja s-au produs, constituie un avantaj, permiţând o implicare operativă în acţiunile specifice. Astfel, în anul 2014 au fost
constatate 24 de fapte de natură infracţională, dintre care 7 de către patrulele proprii şi 17 în colaborare cu agenţii Poliţiei
municipiului Slobozia. Au fost conduse la sediul Poliţiei municipiului Slobozia 34 de persoane – autoare ale faptelor constatate, 17
dintre ele fiind prinse de echipele noastre, iar 17 de către patrulele mixte
O detaliere a tipului de fapte de această natură constatate, se prezintă astfel:
- Furturi.................................................................................................................10;
- Conducerea pe drumurile publice a unui
.....................................................2;

autovehicul cu o îmbibaţie alcoolică mai mare decât cea prevăzută de lege

- Conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice şi refuzul stabilirii alcoolemiei.....2;
- Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deţine
permis de conducere ................................ ..............................................................1;
- Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat..................1;
- Lovire ...................................................................................................................1;
- Tentativă de furt................................................................................................... 1;
- Distrugere de bunuri .............................................................................................1;
- Distrugere şi tentativă de furt ...............................................................................3;
- Lovire şi alte violenţe ...........................................................................................1;
- Utilizarea de petarde .............................................................................................1.

Obiective propuse pentru anul 2015

Pentru anul 2015, ne propunem următoarele obiective :
 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,
 Ocuparea prin concurs a celor trei posturi rămase vacante,
 Începerea lucrărilor de construire la obiectivul Extindere sediu Poliţiei Locale,
 Realizarea documentaţiei tehnice şi declanşarea procedurilor pentru executarea lucrărilor de reabilitare a
construcţiilor existente de amenajare a poligonului de tragere acoperit pentru armament uşor în baza de pregătire.

 Încheierea procesului de pregătire profesională în cadrul instituţiilor de învăţământ din cadrul MAI, a întregului
personal,
 Creşterea gradului de implicare în acţiunile instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, pe linia menţinerii ordinii şi
liniştii publice în municipiul Slobozia,
 Creşterea nivelului de exigenţă în evaluarea faptelor de natură contravenţională,
 Participarea la acţiuni preventive în unităţile de învăţământ, în domeniul ordinii publice şi circulaţiei rutiere,
 Colaborarea cu SPCLEP în vederea punerii în legalitate a tuturor persoanelor care nu au acte de identitate sau au
aceste acte expirate,
 Efectuarea controalelor în scopul identificării construcţiilor provizorii cu caracter publicitar, amplasate pe domeniul
public şi privat al municipiului.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Laurenţiu Abaza

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ PUBLICĂ SLOBOZIA
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 funcţionează 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.

1. Serviciul Beneficii sociale

Activitatea acestui serviciu asigură 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 comunităţii locale din domeniul protecţiei persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, precum şi
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe perioada anotimpului rece.

Activităţi specifice:

1.1.1 Monitorizarea persoanelor cu handicap

Nr.crt

Denumire

2013

1

Anchete sociale(incadrare/reincadrare in grad de handicap);(*100 buc.) 24

30

2

Anchete cu privire la situatia familiilor asistatilor persoanelor cu
handicap;

60

49

2014

3

Dosare indemnizatii insotitor pentru persoane cu handicap grav care au
50
asistent personal;

70

4

Dosare depuse de persoane cu handicap care au solicitat angajarea
unui asistent personal;

30

35

5

Persoane cu handicap care au fost consiliate sau persoane care
urmeaza sa se incadreze in grad de handicap;

45

50

6

Numarul biletelor pentru transport urban pentru persoane cu
handicap, asistenti personali, instructor persoane cu handicap;(*1000
buc.)

10.2

14.5

1.1.2. Protecţia persoanelor vârstnice

Nr.crt

Denumire

2013

2014

1

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

60

66

2

Persoane varstnice si familiile acestora sprijinite in vederea completarii dosarului de internare
20
intr-un centru pentru persoane varstnice;

30

3

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

15

25

4

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

6

20

5

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

40

70

6

Distribuirea ajutoarelor alimentare persoanelor varstnice;(*10 buc.)

35

35

7

Intocmirea documentatiei pentru incadrarea in grad de handicap

0

10

8

Intocmirea dosarului internarea in azil (C.I.A.)

0

9

1.1.3. Acordarea ajutoarelor de urgenţă

Nr.
Crt

Denumire

2013

Ajutoare de urgenta - beneficiari

2014
60

1

Ajutoare de urgenta beneficiari

50

20

50

40
30

Ajutoare de urgenta beneficiari

20
10
0
2013

2014

Nr.
Crt

Denumire

2013

1

Ajutoare de urgenta - suma

34798 45328

2014

1.1.4. Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Nr. crt.

Denumire

2013

2014

1

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

240

300

2

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

20

30

3

Cereri pentru gaze, energie electrica si lemne care au fost verificate si inregistrate(*100 buc.); 22.1

19.4

4

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

100

120

5

Anchete sociale (*10 buc.);

165

12

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.
1.2.1. Acordarea venitului minim garantat
Nr.crt.

Activitati

2013

2014

1

Medie anuala dosare in plata

206

292

2

Medie anuala a persoanelor in plata

522

706

3

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

514,477

798,608

4

Dosare noi inregistrate

165

168

5

Ajutor inmormantare - familii

3

3

6

Ajutor inmormantare - suma

475

1735

7

Ajutor pentru incalzirea cu lemne - familii

174

204

8

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

48.952

59,508

9

Program POAD - Nr. persoane beneficiare

703

881

10

Abonamente eliberate cantina sociala media anuala

177

200

Nr.crt.

Stabilire criterii de eligibilitate

2013

2014

1

Anchete sociale efectuate

548

800

2

Anchete sociale efectuate la solicitarea altor
institutii

110

20

1.2.2. Acordarea alocaţiilor, indemnizaţiilor, burselor şcolare

Nr. Crt.

Dosare

2013

2014

1

Legea nr.156/2000 – dovezi eliberate

14

5

2

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

78

109

3

O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copiilor – dosare inregistrate

234

244

4

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

88

127

5

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

407

453

6

Legea nr. 61/1993 alocatie de stat pentru copiii cu handicap – dosare inregistrate

4

4

500

450
1 Legea nr.156/2000 – dovezi
eliberate

400

2 Legea. nr. 272/2010 –
privind alocatia pentru
sustinerea f amiliei – dosare noi

350

300
250

3 O.U.G. nr. 111/2010 privind
concediul si indemnizatia
lunara pentru cresterea
copiilor – dosare inregistrate

200

4 O.U.G. nr. 111/2010 privind
stimulentele si stimulentele de
insertie – dosare inregistrate
5 Legea nr. 61/1993 alocatia
de stat pentru copii – dosare
inregistrate

150
100

6 Legea nr. 61/1993 alocatie
de stat pentru copiii cu
handicap – dosare inregistrate

50
0

1

2

Nr. Crt.

Dispozitii

2013

2014

1

dispozitii acordare alocatie pentru sustinerea familiei

78

109

2

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

21

9

3

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

317

196

4

dispozitii reluare plata pentru alocatia pentru sustinerea familiei

162

126

5

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

4

1

6

dispozitii incetare plata alocatie pentru sustinerea familiei

172

97

7

dispozitii privind modificare a dosarelor de alocatie pentru sustinerea familiei

120

99

350

1 dispozitii acordare alocatie
pentru sustinerea familiei

300

2 dispozitii suspendare plata
alocatie pentru sustinerea
familiei, pentru neplata
datoriilor catre bugetul de
stat
3 dispozitii suspendare plata
alocatii pentru sustinerea
familiei pentru neprezentare
adeverinte in termen de 3 luni

250

200
4 dispozitii reluare plata
pentru alocatia pentru
sustinerea famil iei
150
5 dispozitii reluare plata
pentru persoanele care si-au
achitat obl igatiile catre
bugetul l ocal

100

6 dispozitii incetare plata
alocatie pentru sustinerea
familiei
50
7 dispozitii privind mo dificare
a dosarelor de alocatie pentru
sustinerea famil iei

0

2013

2014

Nr.crt.

Anchete sociale efectuate

2013

2014

1

Legea nr. 272/2004 - Familii aflate in evidenta

51

65

2

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

41

27

3

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

86

112

4

H.G. nr. 1488/2004 - Familii monitorizate

72

34

5

OUG nr 219/2006 - Anchete efectuate

86

41

6

Legea nr. 15/2003 - Anchete sociale efectuate

55

43

120

Legea nr. 272/2004 Familii aflate in evidenta
100

80

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

60

Legea nr. 272/2004 Familii - ce au Planuri de
Servicii intocmite si
beneficiaza de prestatii si
servicii
H.G. nr. 1488/2004 - Familii
monitorizate

40

OUG nr 219/2006 Anchete efectuate

20

Legea nr. 15/2003 Anchete sociale efectuate

0

2013

2014

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 destinată, în principal, menţinerii copilului în familie şi depăşirii unei situaţii de dificultate.
În anul 2014, de serviciile centrului au beneficiat 45 de copii. Aceştia au beneficiat de: îngrijire pe timpul zilei, programe
educative şi distractive, au fost ajutati la efectuarea temelor, au beneficiat de masa de prânz, au desfăşurat activităţi extra-şcolare.
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.

3.Serviciul Servicii Sociale – medicale

3.1. Servicii socio-medicale

Salariaţii din cadrul cabinetului ( un medic şi un asistent medical ) au asigurat asistenţa medicală a persoanelor defavorizate
social: vârstnici, persoane cu handicap, gravide, copii, persoane fără venituri sau cu venituri mici, la cabinet şi la domiciliul
pacienţilor.
Astfel, au fost asistate medical lunar un număr de 946 pacienţi asiguraţi şi neasiguraţi, din care copii 232, adulţi 626, vârstnici
88.

3.2. Cantina socială

Activitatea principală desfăşurată la Cantina Socială a fost pregătirea şi servirea mesei de prânz pentru 200 de beneficiari.
Personalul Cantinei Sociale a contribuit la formarea unor deprinderi de igienă, de comportare civilizată şi de muncă, în scopul
dezvoltării autonomiei fiecărui beneficiar. S-au organizat activităţi de socializare pentru persoanele cu venituri mici şi persoanele
vârstnice din oraşul Slobozia cu diverse ocazii: 8 martie, Paşte, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Crăciun.
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă (pomului de iarnă) copiii abonaţi ai Cantinei Sociale Slobozia şi Bora au beneficiat de o masă
festivă şi au primit pachete cu dulciuri si alimente.

4.Centrul multifuncţional Bora

Obiectivele acestui centru sunt: îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi a comportamentului social în comunitate a celor 45 de
copii beneficiari. S-au desfăşurat următoarele categorii de activităţi: educaţie de tip „şcoală după şcoală”, instruire educaţională,
activităţi pentru formarea de deprinderi şi comportamente sociale şi civice, activităţi de promovare a educaţiei interculturale la
nivel de unitate şcolară, activităţi de consiliere psihopedagogică şi educaţională, activităţi de consiliere juridică şi asistenţă socială,
remediere şcolară; dansuri tradiţionale; cercul mâinilor îndemânatice –qilling; serbări cu ocazia evenimentelor importante 8
martie, 1 iunie, 1 decembrie, sărbătorile pascale şi de iarnă; campanii de ecologizare; educaţie pentru sănătate; campania
“sănătatea dentară”; campania “corp curat şi sănătos”; campania “hai să fim buni!”; acordarea primului ajutor împreună cu
SMURD; parteneriat cu poliţia locală “educaţie rutieră”.
Au fost organizate excursii la: grădina zoologică Călăraşi; mânăstirea Sfinţii Voievozi; Piata Revoluţiei – serbările Sloboziei;
centrul cultural “Ionel Perlea” “Împreună prin artă şi cultură” unde am câştigat locul I cu trupa de dans “Fete şi băieţi
frumoşi”;Urziceni 8 aprilie – Ziua rromilor- dansuri tradiţional rrome.

5. Compartimentul Asistenţi personali

În conformitate cu prevederile art. 41, alin. 3 din Legea nr. 448/2006, persoanele cu handicap grav au dreptul la asistenţi
personali care le acordă îngrijire, asistenţi angajaţi şi salarizaţi de primărie.

LUNA

Nr.asist.
in plata
2013

Nr. asist.
in plata
2014

Intrati Intrati
2013 2014

Iesiti
2013

Iesiti
2014

Suspendati
2013

Suspendati
2014

Aprobati
prin HCL

ian.

123

122

4

1

4

2

2

3

140

feb.

125

119

3

2

3

6

3

2

140

mart.

124

120

2

3

2

1

2

2

140

april.

123

124

1

6

5

2

2

2

140

mai

121

125

1

2

2

3

2

2

140

iunie

124

128

4

6

2

2

2

2

140

iulie

123

129

0

3

2

0

2

2

140

aug.

121

132

0

3

3

3

2

2

140

sept.

121

135

3

4

1

2

3

1

140

oct.

122

135

2

3

3

2

3

0

140

nov.

121

135

2

2

3

2

3

0

140

dec.

122

134

4

1

1

1

3

0

140

6. Compartimentul Asistenţă medico – socială

6.1 Asistenţa medicală şcolară

Asistenţa medicală în şcoli şi grădiniţe a fost asigurată de cei 3 medici generalişti şi 21 asistenţi medicali.
2013

2014

Nr. consultatii

22562

20617

Nr. tratamente

16243

12434

*Alte activ.

33422

9796

*Alte activităţi: vaccinări, examinări bilanţ, triaje epidemiologice, măsurători somatometrice, instruire igienico-sanitară, anchete
alimentare, educaţie pentru sănătate, etc.

6.1.1. Cabinete şcolare stomatologice
În cadrul cabinetelor şcolare stomatologice sunt angajaţi 3 medici stomatologi şi 2 asistente medicale care au desfăşurat
următoarele activităţi:

Anul

2013

2014

Nr.
consultatii

4173

3854

Nr.
Tratamente

5795

4566

6.2. Mediator sanitar

Nr. persoane catagrafiate

959

Nr. femei cu varsta productiva

20

Nr. persoane inscrise la medicul
de familie

6

Nr. gravide

36

copii 0-18 ani

16

6.3. Asistenti comunitari
Activitatile desfasurate de asistentii comunitari au fost:

2014
Nr. Populatie cartagrafiata

2233

Nr. Gravide

30

copii 0-18 ani

328

Persoane varstnice

202

Nr. adulti

1630

Nr. femei de varsta fertila

520

Nr. decese

5

Nr. adulti cu handicap

63

nr. actiuni ed. sanitara

340

7. Centrul Comunitar Persoane Vârstnice
Centrul Comunitar al persoanelor în vârstă a început să funcționeze din data de 17.04.2011, fiind înființat ca urmare a realizării
unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
implementarea proiectului realizându-se în cadrul unui parteneriat, semnat între Primaria Slobozia (solicitant în cadrul proiectului)
şi Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor. Centrul a fost preluat de către S.P.A.S. conform H.C. L. al municipiului Slobozia nr.
145/30.09.2014.
În anul 2014 misiunea centrului a fost:


furnizarea de servicii sociale comunitare pentru vârstnicii din municipiul Slobozia;



acordarea unui sprijin specializat pentru informare socială,;



petrecerea timpului liber;



creşterea gradului de sensibilizare, prin participare, a comunității locale, pentru stimularea persoanelor pensionare,

la o viață autonomă şi demnă.

Au fost efectuate 185 consultaţii cu biorezonanţa în colaborarea cu cabinetul de medicină tradiţional chineză, 81 consultaţii
oftalmologice, 197 osteoporoză, 33 spinometrie, 732 măsurarea tensiunii arteriale, consiliere cardiologică şi neurologică pentru 60
de persoane.

DIRECTOR EXECUTIV,
Jur. Munteanu Luminita

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR SLOBOZIA
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 (121.341 de persoane) (ultima
numărătoare coerentă), s-au materializat în principalii indicatori, după cum urmează:


persoane luate în evidenţă la naştere: 1067;



persoane luate în evidenţă la dobândire cetăţeniei: 5;



persoane care au solicitat restabilirea domiciliului: 12;



acte de identitate eliberate: 13449;



cărţi de alegător eliberate: 0.

Din cele 14229 acte de identitate eliberate, 547 reprezintă cărţi de identitate provizorii şi 13682 cărţi de identitate.
Cele 13682 cărţi de identitate au fost eliberate pentru următoarele motive:


între 14-18 ani: 1195;



peste 18 ani: 29;



la expirarea valabilităţii: 8605;



la schimbarea numelui: 554;



la redenumire stradă, imobil, schimbare rang localitate: 10;



la schimbarea domiciliului: 2211;



în locul celor pierdute: 1478;



în locul celor furate: 10;



în locul celor deteriorate/distruse: 327;



procură specială: 147;



în alte cazuri: 177;



la reşedinţă: 0.

Din totalul celor 547 cărţi de identitate provizorie eliberate:


pentru lipsă dovadă dom. sau lipsă locuinţă: 306;



prin procură specială: 0;



la CRDS cu reşedinţă: 7;



lipsă certificate de stare civilă: 342.

Din totalul de 6 cărţi de alegător produse şi nedistribuite, toate sunt în evidenţa Compartimentului Evidenţa Persoanelor,
fiind eliberate sau în curs de eliberare la ghişeul primire/eliberare acte de identitate al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor
Slobozia.
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 12564 înregistrări, ca urmare a renumerotării imobilelor, schimbării
denumirii străzilor, schimbării rangului localităţilor, din care:


9470 în aceeaşi localitate,



3094 dintr-o localitate în alta,



6240 persoane stabilindu-şi domiciliul în mediul rural,



6324 în mediul urban.

Din cele 12564 de domicilii schimbate sau modificate din diverse motive, 3038 sunt copii sub 14 ani care şi-au schimbat
domiciliul împreună cu părinţii
De asemenea, 10353 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 1327 vize de reşedinţă din care 386 în aceeaşi localitate şi 941 dintr-o localitate în alta.
Totodată, cu această ocazie şi-au stabilit reşedinţa cu părinţii şi un număr de 118 de copii sub 14 ani.
În decursul anului 2014 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 207 verificări în teren în decursul trimestrul III, 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, 207 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 5829 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:
 2732 verificări efectuate în Registrul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, Paşapoarte şi Permise de
Conducere,
 58 verificări efectuate la Serviciul Comunitar de Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor,
 2629 verificări la Serviciile de Stare Civilă din subordinea Consiliilor Locale la nivel naţional,
 109 verificări la nivelul penitenciarelor,
 301 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 896 verificări în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor.
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 2014 situaţia restanţierilor se prezintă în felul următor:
Din totalul restanţierilor de 3972:
 743 sunt restanţe la 14 ani: - 433 fiind din anii anteriori,
 3229 sunt restanţieri majori:- 1647 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
1336 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: - 354,
 plecati în alte localităţi din ţară: -345,
 posibil decedaţi: - 70,
 reţinuti/arestaţi: - 28,
 necunoscuţi la adresa: 334,
 urmăriţi: - 2,
 alte cazuri: - 203,
din totalul acestora 215 fiind la prima eliberare a actului de identitate, iar 1121 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,
 549 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 41 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 75 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 15190 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.

În ceea ce priveşte activitatea de anulare şi distrugere a documentelor de identitate retrase în urma eliberării unui nou act de
identitate sau al decesului titularului, s-a făcut în termenele şi condiţiile stabilite prin lege, toate documentele distruse fiind
evidenţiate în Procesele Verbale din Registrul de Distrugere Documente.
Activitatea de clasor a Fişelor de Evidenţă Manuală s-a făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor metodologice,
respectiv folosirea fişelor la nevoie şi reordonarea acestora în clasor la terminarea activităţilor.
Procesul de arhivare se face constant, cu rezultate vizibil sesizabile cantitativ, comparativ cu volumul de muncă repartizat pe
funcţionar la nivel de formaţiune de evidenţă a persoanelor şi a populaţiei active deservite, cu aportul tuturor funcţionarilor din
cadrul Compartimentului de Evidenţă a Persoanelor, conform normelor legislative aflate în vigoare şi a Nomenclatorului Arhivistic.

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.

775 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.

Totodată au fost semnalate altor formaţiuni de evidenţă a persoanelor un număr de 67 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 363 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, 1574 persoane, după cum
urmează:
 pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor un număr de 370 persoane, în interesul rezolvării dosarelor de cercetare
aflate la nivelul acestui minister,
 pentru M.Ap.N. a fost 1 verificari,
 pentru alte ministere au fost 1086 de verificări, respectiv judecătorii şi tribunale, primării şi alte instituţii,
 pentru persoane juridice 80,
 pentru persoane fizice 37.

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.
Totodată, pe parcursul anului 2014 s-a urmărit punerea în legalitate cu acte de identitate a cetăţenilor nedeplasabili sau cu
posibilităţi materiale precare, din mediul rural şi urban, organizându-se la cerere, acţiuni cu camera mobilă la domiciliul acestora
sau la sediile administrativ teritoriale ori posturile de poliţie din mediul rural sau urban, rezultând 64 acţiuni organizate cu camera
mobilă, unde au fost preluate fişiere foto unui număr de 194 persoane cu domiciliul în raza noastră de competenţă în vederea
eliberării de noi acte de identitate.

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE STARE CIVILĂ:

În cadrul compartimentului, atribuţiile de stare civilă sunt îndeplinite de către 4 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 2246 acte de stare civilă şi anume:
 1363 acte de naştere, din care:


4 adopţii naţionale;



6 înregistrări tardive;



56 transcrieri;

 298 acte de căsătorie, din care:


15 transcrieri;



5 căsătorii mixte;

 585 acte de deces, din care:


3 transcrieri.

Au fost eliberate la întocmirea actelor curente sau la cerere, un număr de 3859 certificate de stare civilă şi anume: 2686
certificate de naştere, 512 certificate de căsătorie şi 661 certificate de deces.

Totodată, în totalul de 3859 certificate de stare civilă, au fost eliberate la intervenţia altor primării, un număr de 202
certificate de stare civilă şi anume: 156 certificate de naştere, 27 certificate de căsătorie şi 19 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:
 sentinţe de divorţ;
 sentinţă de tăgadă a paternităţii;
 rectificare acte de stare civilă;
 sentinţe stabilire filiaţie;
 89 sentinţe/declaraţie de încuviinţarea purtării numelui.

În aceeaşi perioadă analizată, au fost aprobate şi înscrise în actele de stare civilă:
 80 declaraţii de recunoaştere a paternităţii ulterioare înregistrării naşterii;
 2 decizii de schimbarea a numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă;
 19 cereri de divorţ înregistrate, din care:
 15 certificate de divorţ eliberate;
 1 cerere de divorţ clasate ( renunţare);
 4 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 2436 menţiuni, iar pentru actele întocmite la alte autoritaţi locale au fost trimise un număr de 514 menţiuni.

Raportat la aceeaşi perioadă, au fost întocmite 311 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 650 livrete de familie.
De asemenea, s-au întocmit un nr. de 49 dosare privind formularul E 401 (partea B) pentru componenţa familiei, în vederea
acordării prestaţiilor familiale, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr.1408/1971.

ÎNTOCMIT,
DIRECTOR EXECUTIV, BOZI ELENA

DIRECŢIA MUNICIPALĂ PENTRU CULTURĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT ŞI TINERET
Direcţia Municipală pentru Cultură, Învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia a luat fiinţă prin H.C.L. nr. 36 din 28 februarie
2008, completată prin H.C.L. nr. 47 din 30.08.2012. Principalele atributii, care rezidă din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare sunt structurate în domeniile culturii şi artei, învăţământului, sportului şi tineretului, în multe dintre acestea,
obiectivele sau grupurile ţintă ale manifestarilor intersectându-se în mod armonios, benefic atât pentru organizatori cât şi pentru
participanţi. Astfel, proiecţia 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 aspecte:
 Elaborarea unor proiecte atractive şi utile, unele în parteneriat cu unităţile de învăţământ, cu o contribuţie şi participare
semnificativă 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 şi cerinţele
publicului.
 Valorizarea şi dezvoltarea creativităţii, aptitudinilor şi 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, având ca rezultat derularea unor activităţi devenite tradiţionale, depăşind
nivelul de interes local.
Dinamica extinderii ofertei privind petrecerea timpului liber pentru slobozeni, precum şi pentru cei care vizitează Slobozia,
printr-un proiect cu finanţare europeană, va determina crearea, în anul 2015, a unui centru de informare turistică în cadrul
instituţiei noastre, având un număr de cinci angajaţi.

PARTENERIATE – PROTOCOALE DE COLABORARE
ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2014

 Concursul judeţean de dans ,,MAGIA DANSULUI”. Parteneri: Palatul Copiilor Slobozia, alte institutii locale şi judetene şi
Direcţia Municipală pentru Cultură, Învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia
 Concursul naţional de matematică ,,GHEORGHE MIHOC”. Parteneri: Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul” Slobozia şi Societatea
de Ştiinţe Matematice din România – Filiala Ialomiţa
 Expoziţie de pictură şi sculptură: „PEREGRINARE”, 2 aprilie - 2mai, în parteneriat cu TRUICART EVENTS.
 Festivalul-concurs Internaţional de Interpretare Vocală pentru Copii ,,STELUŢE PE PORTATIV”. Partener: Liceul de Arte ,,Ionel
Perlea”



Spectacole în cadrul Sărbătorilor Municipiului Slobozia, editia a XIV-a

Acord de parteneriat cu S.C. EXPOZIŢII CU

TRADIŢII S.R.L. Bucureşti.
 Parteneriat educaţional privind organizarea de spectacole pentru copii, recitaluri, proiecţii cinematografice, spectacole
susţinute de preşcolari şi elevi ai unităţilor de învăţământ din municipiul Slobozia. Partener: Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Ialomiţa şi toate unităţile de învăţământ slobozene.
 Concursul judeţean de folclor pentru copii ,,GRAUŞOR DIN BĂRĂGAN”. Parteneri: Palatul Copiilor Slobozia, alte instituŢii
locale şi judeţene şi Direcţia Municipală pentru Cultură, Învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia
 Acord de parteneriat încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor Neuromotor Slobozia în vederea organizării unor manifestări
culturale la Casa de Cultură a Municipiului Slobozia, precum şi la sediul asociaţiei.
 Parteneriat educaţional privind organizarea Sesiunii naţionale de referate ale elevilor – disciplina ISTORIE, 28 – 31 iulie.
Parteneri: Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul”, sub egida M.E.N. şi I.S.J. Ialomiţa.
 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
privind organizarea Festivalului Internaţional de Folclor ,,FLOARE DE PE BĂRĂGAN” - circumscris Sărbătorilor Municipiului
Slobozia, ediţia a XIV-a.

 Expoziţie de pictură: „FLORI ŞI PEISAJE”, iulie, personală Viorica ADAM
 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
privind organizarea Festivalului Naţional de Folclor ,,ION ALBEŞTEANU”
 Acord de parteneriat pentru organizarea a două spectacole la Casa de Cultură Slobozia, susţinut de Ansamblul Folcloric
CIOCÂRLIA, al M.A.I., intrarea liberă. Partener: Asociaţia Sportivă BORCEA 2007.
 Concursul interjudeţean de matematică ,,SF. ANDREI”. Partener: Şcoala gimnazială ,,Sf. Andrei” Slobozia
 Parteneriat educaţional privind organizarea unor concursuri cu prilejul SĂPTĂMÂNII MOBILITĂŢII EUROPENE şi a ZILEI
EUROPENE FĂRĂ MAŞINI (cu participarea unor grupe de preşcolari de la grădiniţele cu program prelungit şi elevi din
învăţământul primar). Parteneri: Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa şi grădiniţele cu program prelungit.
 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
privind organizarea Festivalului Naţional de Colinde ,,SUB ZARE DE SOARE”.
 Protocol de parteneriat încheiat cu Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Slobozia pentru organizarea Concursului Naţional
de artă plastică pentru preşcolari ,,Înălţarea lui Hristos!”( pictură şi colaje).
 Parteneriat educaţional privind organizare manifestării SERATA MUZICALĂ. Partener: Liceul de Arte ,,Ionel Perlea”

CULTURA

Oferta culturală a instituţiei noastre s-a adresat publicului de toate vârstele şi categoriile socio-profesionale, fără nicio
deosebire, diversitatea ofertei culturale conducând la mărirea numărului de beneficiari, o pondere importanta având-o şi copiii,
de la vârste foarte mici. Potrivit evoluţiilor înregistrate în ultimii ani, după modernizarea şi dotarea Casei de Cultură şi datorită
diversificării acţiunilor, numărul utilizatorilor serviciilor culturale a crescut de la an la an.
În domeniul culturii, principalele direcţii de acţiune au fost organizarea de manifestări care să marcheze evenimentele
importante din viaţa ţării, de promovare a elementelor care definesc identitatea culturală naţională şi locală, precum şi activităţi şi
acţiuni de petrecere a timpului liber.
De mare interes s-au bucurat manifestările dedicate evenimentelor importante din viaţa ţării: 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. O contribuţie importantă la ceremonialele prilejuite de aceste evenimente a avut, de fiecare dată, Fanfara

municipiului, intonând Imnul de stat al României, precum şi marşuri pe care blocul de paradă a defilat în faţa sutelor de cetăţeni
prezenţi.
În conformitate cu opţiunile şi aprecierile participanţilor la manifestările organizate s-a constatat preferinţa publicului
pentru anumite genuri artistice: piese de teatru, spectacole de teatru pentru copii, spectacole de muzică populară şi uşoară,
spectacole de divertisment, proiecţii de film cinematografic, s.a.
Publicul iubitor de teatru s-a putut bucura de prezenţa pe scena Casei Municipale de Cultură a unor indrăgiţi actori dintre
care enumerăm: Radu Beligan (Confesiuni), Florin Piersic şi Medeea Marinescu (Străini în noapte), Mircea Diaconu şi Alexandru
Repan (Variaţiuni enigmatice), Horaţiu Mălăele (Măscăriciul şi Sunt un orb), Marius Bodochi şi Dan Tudor (Taxi blues). Pe aceeaşi
scenă, devenită familiară pentru mulţi actori de renume, au putu fi urmărite piese de teatru care s-au bucurat de un real succes:
Take, Ianke şi Cadâr, Fii cuminte, Cristofor!, Mă mut la tata, Act veneţian, Amor în farmacie, Cabina actorilor, Hai s-o ucidem pe
Matilda!, Drum fără întoarcere, Steaua fără nume, s.a.

Stagiunile teatrale au cuprins spectacole susţinute de actori ai Teatrului Naţional Bucureşti, Companiei teatrale D'aya,
Teatrului Evreisc de Stat, Teatrului ,,Nottara”, Teatrului Elisabeta, Teatrului ,,George Ciprian” Buzău, Teatrului pentru copii Galaţi şi
alţii.
Concertul de colinde susţinut de Ştefan Hruşcă, concertul orchestrei Teatrului Naţional de Operetă ,,Ion Dacian” Bucureşti,
Festivalul Naţional de Colinde ,,Sub zare de soare”(inregistare transmisă de TVR3 în perioada sărbătorilor de iarnă) sunt doar
câteva dintre evenimentele speciale dedicate marii sărbători creştine, Crăciunul, spectatorii fiind deosebit de încântaţi de clipele
de neuitat petrecute.
Muzica populară şi-a găsit un loc de cinste în programul cultural al D.M.C.I.S.T. Slobozia. Solişti de prima linie ai folclorului
românesc au fost prezenţi la concerte de excepţie la diferite evenimente. Taragotistul Dumitru Fărcaş şi taraful (Floare de pe
Bărăgan - Sărbătorile Municipiului Slobozia), Nicolae Furdui Iancu şi Taraful ,,Crai Nou”, Veta Biriş (,,Vine Ardealul pe la noi”spectacol dedicat Zilei Naţionale), Gheorghiţă Nicolae, Maria Loga, Nina Predescu, Ion Drăgan, Elisabeta Turcu, Steliana Sima,
Nicolae Datcu, Nelu Bălăşoiu s.a.(spectacol dedicat lui Nelu Bălăsoiu la aniversarea a 45 de ani de activitate – spectacol transmis
integral la Naşul TV), Steliana Sima, Nicolae Datcu, Ionuţ Sidău s.a. (Concertul ansamblului folcloric CIOCÂRLIA, 3 aprilie şi 9

octombrie), Mariana Ionescu Căpitănescu (Ziua Internaţională a persoanelor Vârstnice), Elisabeta Turcu şi Ovidiu
Homorodean (Sărbătoarea Recoltei), Matilda Pascal Cojocăriţa, Ansamblul folcloric ,,Dor Românesc”, dirijor Ştefan Cigu, Victoriţa
Lăcătuşu (Festivalul ,,Ion Albeşteanu).
Spectacole concurs de muzică uşoară, pentru promovarea tinerelor talente, precum VOCEA SLOBOZIEI şi STELUŢE PRINTRE
STELE, cu participarea orchestrei NOVEMBER BAND, au demonstrat că muzica live câştigă din ce în ce mai mulţi susţinători,
succesul ambelor manifestări având ecouri dintre cele mai frumoase, toţi participanţii fiind câştigători.
Grupul vocal de copii şi grupul ,,Double sax” ale Casei de Cultură, precum şi trupa ,,Teens Band” şi-au făcut un debut
aplaudat de spectatorii prezenţi în sala de spectacole. SERBĂRILE IERNII, manifestare devenită tradiţională, s-a bucurat şi în 2014
de un succes deosebit. Pe lângă grupul vocal şi trupa ,,Teens Band” pe scena au evoluat Puiu Creţu, Gabi Jugaru şi LORA. Peste
120 de minute de dispoziţie şi voie bună pentru un public care a umplut până la refuz sala de spectacol.
Un loc de seamă în programul manifestărilor culturale l-au avut proiecţiile de filme româneşti şi internaţionale, pentru copii,
tineri şi adulţi. Trebuie menţionat că iubitorii celei de-a şaptea arte au putut viziona în premieră naţională filme de succes, atât
romaneşti, precum şi de la case de producţie de peste hotare. Premiere, precum Selfie, America, venim!, Kyra Kyralina, Patimile

Mariei, Gala filmului de autor(Vânătoarea, Motoare sfinte, În ceaţă, Pielea în care trăiesc, Cu papa la psihiatru), Gala filmului
românesc (Când se lasă seara peste Bucureşti, Roxanne, Domnişoara Cristina, La limita de jos a cerului, Condamnat la viaţă),
proiectul Cinema-edu, au fost tot atâtea prilejuri de satisfacţie pentru cinefilii slobozeni.
Parteneriatul cu Truicart Events, cu o vechime de trei ani, a generat un nou eveniment artistic de excepţie: foaierul Casei de
Cultură a găzduit, în condiţii deosebite, expoziţia de sculptură şi pictură PEREGRINARE, cuprinzând lucrări ale unor artişti plastici,
membri ai U.A.P. din România. Expoziţia a avut caracter itinerant, fiind găzduită 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. Personala Viorica
Adam PEISAJE SI FLORI a fost bine primită de publicul slobozean, care a păşit pragul institutiei noastre.

ORA PĂMÂNTULUI, acţiune devenită tradiţională la Slobozia, a atras participarea unui numeros public, elevi, agenţi
economici, fanfară, şi Restaurantul SELECT, lansarea de lampioane colorate, concertul Fanfarei Municipiului Slobozia, acţiuni care
au atras un număr important de participanţi.

SĂRBĂTORILE MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Cea mai amplă şi complexă manifestare cultural-artistică şi sportivă care a avut loc în anul 2014, Sărbătorile Municipiului
Slobozia, ediţia a XIV-a, s-a bucurat de cea mai largă audienţă a unei manifestări organizate la Slobozia. Ca de fiecare dată,
activităţile s-au desfăşurat pe durata a patru zile, începând cu ziua „Înălţării Domnului”, patronul spiritual al municipiului Slobozia.
„Înălţarea Domnului” este şi ,,Ziua Eroilor”, prilej de omagiere a eroilor noştri căzuţi pe câmpurile de luptă, sute de cetăţeni
fiind martorii unui ceremonial militar, cu participarea fanfarei, depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din parcul Tineretului.
„Nunta de aur”, desfăşurată după întreg tipicul românesc al evenimentului, a adus în faţa ofiţerului stării civile, în sala de
căsătorii a primăriei, 14 familii care au spus, după 50 de ani, din nou DA, fiind modele vii pentru generaţiile care vin. Premierea
elevilor şi profesorilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile naţionale, conferirea titlului de cetăţean
de onoare post-mortem, domnului MIHAI IONITA s-au constituit ca o recunoştinţă a comunităţii pentru tot ce au reprezentat şi
reprezintă pentru cetatea noastră. Tot în aceasta zi sfântă, la Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, în prezenţa Preasfinţitului

Vincenţiu, a Primarului municipiului şi a unui numeros public s-a vernisat expoziţia de pictură şi colaje ,,Înălţarea lui
Hristos!”, cu participarea preşcolarilor de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Slobozia, a altor grădiniţe din judeţ şi din ţară
(Concurs Naţional de artă plastică pentru preşcolari). Cele mai bune lucrări au fost premiate, autorii primind diplome şi premii din
partea organizatorilor.
În cea de-a doua zi a Sărbătorilor, Parada, desfăşurată de la Stadionul Municipal până la scena amplasată în zona Bazinul
Olimpic, s-a bucurat de un deosebit succes, evenimentul umplând până la refuz trotuarele şi balcoanele blocurilor de pe traseul
menţionat. Spectacolul susţinut de ansambluri folclorice din şapte ţări, invitaţii de onoare DUMITRU FĂRCAŞ şi taraful au făcut ca
spaţiile din zona scenei să fie neîncăpătoare, iubitorii de folclor bucurându-se de diversitatea şi calitatea programelor oferite.
Festivalul Concursul Internaţional de Interpretare Vocală pentru Copii ,,STELUŢE PE PORTATIV”, ajuns la cea de-a VI-a ediţie,
s-a desfăşurat pe scena Casei Municipale de Cultură. Gala laureaţilor, desfăşurată pe scena special amenajata în zona Bazinului
Olimpic, s-a constituit în momentul de atracţie al serii, micuţii interpreţi dând dovadă de reale calităţi interpretative.
MISS SLOBOZIA 2014, cea mai atractivă manifestare a ultimei zile, s-a bucurat de un real succes, recitalul orchestrei
,,NOVEMBER BAND”, a Casei de Cultură a Municipiului Slobozia, fiind la fel de apreciat. Paula Seling şi Trupa Talisman au susţinut

recitaluri foarte apreciate de publicul prezent, un grandios foc de artificii trăgând cortina peste cea de-a XIV-a ediţie a
Sărbătorilor Municipiului Slobozia.

ÎNVĂŢĂMÂNT
În decursul al anului 2014, 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 ,,Steluţe 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
pictură a clasei prof. Gheorghe Petrede la Liceul de Arte, din foaierul Casei de Cultură.
Săptămâna Mobilităţii Europene (16-22 septembrie) a antrenat, ca şi la ediţiile anterioare, peste 200 de preşcolari şi peste
100 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 competiţii, atât cele tradiţionale, precum şi ocazionate de unele
evenimente.
Cel mai important eveniment sportiv al anului 2014, în organizarea D.M.C.I.S.T. l-a constituit „Turneul de Tenis al
Municipiului Slobozia”, competiţie care s-a bucurat de o bună participare, fiind cotat printre cele mai bune de acest nivel, apreciat
atât de reprezentanţii federaţiei, dar şi de participanţi. Parteneriatul cu F.R.T. la categoriile 12 si 14 ani, fete şi baieţi, a făcut din
concursul de la Slobozia unul dintre cele mai puternice din ţară, atat din punct de vedere al numărului de participanţi cat si al
calităţii jocurilor.
Un alt eveniment sportiv de amploare, organizat în parteneriat cu D.J.S. Ialomiţa şi Asociaţia Judeţeană de Atletism Ialomita,
a fost CUPA MUNICIPIULUI SLOBOZIA LA ATLETISM, editia a VIII-a, care s-a bucurat de o prezenta foarte numeroasa, peste 200 de
sportivi din patru judete fiind la startul probelor în aceasta competiţie. Municipiul Slobozia, reprezentat de CSM UNIREA, sub

conducerea antrenorului emerit Neacşu Ion, s-a clasat pe poziţia a doua, după valoroasa şi numeroasa delegaţie a
municipiului Ploieţti, devansând cluburi reprezentând judeţele Calaraşi şi Constanţa.
Competiţii sportive de masă au fost organizate şi cu prilejul Sărbătorilor Municipiului Slobozia, ediţia a XIV-a: streetball,
fotbal, şah şi table, câştigătorii fiind premiaţi pe scena Sarbatorilor, primind aplauzele şi aprecierile celor prezenţi la ultima zi a
manifestărilor. Cu acelaşi prilej au fost prezentate loturile echipelor de handbal feminin şi fotbal, purtând marca UNIREA,
promovate în Liga Naţională şi, respectiv, Liga a II-a.
O altă competiţie sportivă, ,,Cupa 1 Decembrie” la tenis, a reunit, în sala din Complexul Sportiv Municipal, numeroşi iubitori
ai acestui sport, sportivii de categoria ,,veterani” întrecându-se pentru premiile, cupele şi diplomele puse în joc de către
organizatori.

TINERET
În domeniul activităţilor cu tineretul au fost organizate manifestări conform programului Consiliului local al tinerilor: Ziua
Tineretului, concursuri de dans, concurs de frumuseţe ,,Miss Boboc 2014’’, 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 ambasadorii slobozeni în Europa.
A continuat, de asemenea, programul filmelor educative, în parteneriat cu Asociaţia Culturală MACONDO şi Ministerul
Educaţiei, derulat sub titulatura Cinema-edu, editia a IV-a, avand drept grup ţintă liceenii slobozeni.
Schimburile culturale cu oraşele înfrăţite Veles (Macedonia), Silistra şi

Razgrad (Bulgaria) au continuat, tradiţional,

participând de o parte şi de cealaltă la evenimentele importante ale comunităţilor. În cele mai multe dintre situaţii în delegaţii au

fost prezenţi şi primarii sau viceprimarii din aceste localităţi, participarea lor la evenimentele desfăşurate reprezentând o onoare
pentru organizatori, dar şi o garantie a trainicei relaţii 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

manifestarilor 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, publicaţie
lunară a Primariei şi Consiliului Local, la a carei apariţie D.M.C.I.S.T Slobozia contribuie la fiecare numar, este un foarte bun mijloc
de promovare a activităţii instituţiei noastre.
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www.facebook.com/dmcist. Aici sunt postate anunţuri, comunicate de presă şi fotografii cu privire la evenimentele pe care le
organizăm, precum şi imagini şi ecouri de la cele desfăşurate, unele chiar în timp real.
Activităţile cultural-artistice, sportive şi pentru tineret organizate au fost promovate, funcţie de importanţă, număr de
participanti, grup ţintă, şi prin tipărirea de afişe, invitaţii şi pliante.

Intocmit,
DIRECTOR EXECUTIV,
Ionel CONSTANTIN,

DIRECŢIA ECONOMICĂ - COMPARTIMENT PATRIMONIU
În anul 2014 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 aparţinând municipiului Slobozia, astfel cum au fost propuse de comisia de inventariere pe anul 2013;
 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 prin
licitaţie publică;
 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 în 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 ANL, sediul Primărie, Şcoala Grădiniţa Bora, Centrul Mutifuncţional cartier, Bora Centrul pentru
persoane vârstnice şi Staţia gaz zona Peri;
 participarea la comisii predare-preluare şi recepţii;
 propuneri de Hotarari de Consiliul Local;
 rezolvarea corespondenţei.
INSPECTOR PATRIMONIU,
Sing.Ciripan Valeriu

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
SERVICIUL RESURSE UMANE
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI
Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al serviciului constă în gestiunea curentă a resurselor umane:
funcţii publice şi personal contractual, în implementarea şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii şi al Sistemului de
Control Managerial în instituţia noastră și gestionarea accesului publicului la informaţiile de interes public.

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014
În cursul anului 2014, la nivelul Serviciului Resurse Umane au fost desfăşurate următoarele activităţi:
În luna ianuarie 2014 au fost întocmite adrese prin care s-au solicitat: actualizarea Fişelor de post conform H.G. 611/2008,
întocmirea Rapoartelor de evaluare ale funcţionarilor publici, precum şi programarea concediilor de odihnă pentru anul în curs. Au

fost distribuite şi centralizate documentele necesare depunerii declaraţiilor contribuabililor pentru stabilirea deducerii personale
pe anul 2015 şi s-a întocmit planul pentru perfecţionarea profesională a salariaţilor instituţiei pentru anul 2015.
Cu data de 03.01.2014 s-au emis Dispoziţiile Primarului privind promovarea temporară pe funcţii de conducere vacante a doi
funcţionari publici pentru care s-a solicitat aviz A.N.F.P.
În cursul lunii mai 2014, s-a procedat la actualizarea declaraţiilor de avere ale funcţionarilor publici, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de
conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, fiind apoi expediate la A.N.I.
În data de 17 iulie 2014 a fost aprobată H.C.L. nr. 125 prin care s-au stabilit organigramele şi statele de funcţii ale Aparatului
de specialitate al Primarului municipiului Slobozia şi instituţilor publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică,
indiferent de sursa de finanţare, pentru anul 2014.
Ulterior aprobării de către consiliul local, s-au emis Dispoziţii ale Primarului privind numirile funcţionarilor publici redistribuiţi,
conform organigramei curente .

În luna august 2014 s-a aprobat, prin hotărârea nr. 133 a Consiliului Local, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru
Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slobozia.
În luna august 2014 s-au centralizat Planurile de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014 pentru Aparatul de specialitate
al Primarului municipiului Slobozia şi pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Slobozia, ulterior
acestea aprobându-se prin H.C.L. nr. 144/30.09.2014.
În vederea întocmirii statelor de plată, s-a colaborat cu Serviciul Buget-Patrimoniu în vederea introducerii în programul de
salarii a tuturor modificărilor intervenite în cursul fiecărei luni.
De asemenea au fost întocmite Referate pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de concurs, sau a celei de
disciplină, atunci cînd respectivele comisii s-au întrunit.
În cursul anului au avut loc, de asemenea, atât suspendări (în număr de 2) precum şi reluări ale raporturilor de serviciu (în
număr de 3), sancţionări disciplinare, mutări, transferuri la cerere şi în interes de serviciu (în număr de 4), detaşări (1), încetări ale
raporturilor de muncă (în număr de 7) promovări temporare în funcţii publice de conducere (în număr de 2), noi angajări pe

posturi vacante sau temporar vacante (în număr de 24), fiecare dintre acestea implicând proceduri specifice, urmate de către
funcţionarii publici din cadrul serviciului.
Serviciul Resurse Umane a asigurat secretariatul tuturor comisiilor de concurs pentru concursurile organizate de către
Primăria municipiului Slobozia.
S-a pus în aplicare Hotărârea nr. 553/2009 privind stabilirea unor masuri cu privire la evidenta functiilor publice si a
functionarilor publici, prin transmiterea către A.N.F.P. a diverselor raportări, precum şi prin menţinerea și gestionarea portalului
de gestiune actualizat la zi.
În cursul anului 2014 s-a continuat implementarea Sistemului de Control Managerial (SCM) conform Ordinului M.F.P. nr.
946/2005, doi dintre membrii biroului făcând parte din Grupul de lucru şi din Echipa de Gestionare a Riscurilor.
În luna noiembrie 2014 a avut loc al doilea audit de supraveghere al Sistemului de Management al Calităţii (SMC). Rezultatul
Raportului de supraveghere nu consemnează nicio neconformitate, nicio observație, ci numai recomandarea de integrare și
armonizare a celor două sisteme de management existente la nivelul instituției.

Conform Ordinului nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor
si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor
disciplinare s-a intocmit şi raportat catre ANFP, trimestrial, Raportul privind respectarea normelor de conduita şi semestrial,
Formatul standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare.
Conform Hotărârii nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici s-a
elaborat şi s-a raportat, semestrial, către ANFP în mod centralizat Raportul privind formarea profesionala a functionarilor publici,
atât a Primăriei cât şi a instituţiilor publice subordonate acesteia.
Conform Hotararii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
biroul RUMC asigură monitorizarea şi controlul implementării instrumentelor interne de gestiune şi planificare a resurselor umane
la nivelul instituţiei, în conditiile legii.
Pe parcursul anului 2014 compartimentul relaţii cu mass media a desfaşurat următoarele activităţi :

În cursul anului 2014 au fost supuse dezbaterii publice,conform prevederilor art.7 alin1-8 din Legea 52/2003, cu modificările
şi completările ulterioare, un număr de 17 proiecte de acte normative . Proiectele de hotărâri, materialele care însoţesc proiectele
de hotărâri – anexe, referate, expuneri de motive, rapoarte de avizare comisie, precum şi procesele-verbale încheiate în urma
şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Slobozia au fost publicate pe site-ul propriu www.sloboziail.ro, în secţiunea Consiliului
Local/Şedinţe/2014
Proiectele de hotărâri cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţă opiniei publice prin intermediul mass-mediei locale şi
prin publicare pe pagina de internet a unitaţii şi la avizierul unităţii .
În cursul anului 2014 nu s-au înregistrat acţiuni în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa
decizională intentate administraţiei publice.
Privind liberul acces al cetăţenilor la informaţiile de interes public în baza Legii 544/2001 în anul 2014, la sediul Primăriei
Municipiului Slobozia, au fost înregistrate 49 de solicitări de informaţii de interes public, 5 solicitări din partea persoanelor fizice şi
44 din partea persoanelor juridice. Datele solicitate au privit activitatea liderilor instituţiei şi a compartimentelor de specialitate
din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia, referitoare la următoarele domenii de interes :

 informaţii privind regimul juridic al unor terenuri;
 informaţii privind investiţiile derulate;
 informaţii privind colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale;
 informaţii privind activitatea consilierilor locali;
 informaţii privind bugetul local;
 informaţii privind achiziţionarea de bunuri şi servicii;
 informaţii privind organizarea şi desfăşurarea diferitelor licitaţii publice;
 informaţii privind hotărâri emise de Consiliul Local al Municipiului Slobozia;
 informaţii privind aplicarea prevederilor actelor normative;
 informaţii privind activităţile derulate la nivelul instituţiei.
Toate solicitările au fost rezolvate favorabil, înregistrându-se pe parcursul anul 2014 o singură reclamaţie administrativă
soluţionată prin respingere.
SERVICIUL RESURSE UMANE,
PETRE NINETA

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.
Compartimentul de audit public intern este în directa subordonare a Primarului, cel mai înalt nivel al conducerii executive.
Acest nivel de subordonare este în acord cu cerinţele normativelor în vigoare, asigurându-se astfel nivelul de independenţă
necesar desfăşurării activităţii de audit intern, permiţând o evaluare obiectivă a disfuncţiilor constatate şi formularea de
recomandări adecvate în vederea soluţionării acestora în mod economic şi eficace.

Activitatea compartimentului de audit public intern
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 aria 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 şi a celor 16
unităţi subordonate acesteia, 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.
Aprobarea planului de audit public intern pe anul 2014, s-a efectuat în baza referatului de justificare înregistrat la Primăria
Slobozia Primăria Slobozia sub nr. 61.921/29.11.2013, întocmit de coordonatorul compartimentului audit public intern din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slobozia.
Ponderea timpului alocat realizării misiunilor de audit planificate din fondul de timp disponibil calendaristic, este de 48,46%.
Timpul rămas disponibil a fost alocat astfel: pentru realizarea misiunilor de audit ad-hoc- 17,63%, pentru asigurarea pregătirii
profesionale a auditorilor – 6,6, pentru elaborarea normelor metodologice proprii – 13,21% , pentru alte activităţi (planificare,
raportare anuală, audit ISO, note de prezentare) – 14,1%%,
În planul de audit public intern pe anul 2014 a fost cuprinsă 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 2014 s-a realizat o misiune de audit ad-hoc, dispusă de ordonatorul principal de credite prin Nota de
serviciu nr. nr. 20.592/ 05.03.2014.
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 2014, auditorilor din cadrul Primăriei municipiului Slobozia nu le-a fost limitat /refuzat
accesul la documente.

Întocmit,
Coordonator compartiment audit public intern
Volbea Ioana-Maria

SERVICIUL INVESTIŢII,
LUCRĂRI PUBLICE – ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONCESIUNI
Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni asigura 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.
Atribuţiile principale ale Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni sunt următoarele conform HG 925/2006:
 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;
 elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui
concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

 îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă;
 aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
 constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.
În anul 2014 prin Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni s-au organizat având ca autoritate contractantă
Municipiul Slobozia următoarele proceduri de achiziţie publică:
 1 licitaţie deschisa de servicii având ca obiect ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al
municipiului Slobozia”
 licitaţii deschise de lucrări:
 Reţele de utilităţi aferente cartierului rezidenţial Zona Gării Noi din Municipiul Slobozia - canalizare menajeră şi
pluvială;
 Reţele aducţiune apă Staţia tratare – zona Parc MB şi Reţele echilibrare zona Parc MB – B-dul Chimiei - Casa de
Cultură”.
 1 procedură de cerere de ofertă pentru achiziţia de servicii având ca obiect ,,Servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie
pe domeniul public şi privat al municipiul Slobozia”

 50 achiziţii directe, din care 10 pentru achiziţia de produse, 30 de servicii şi 10 de lucrări ;
 contracte subsecvente Acordului Cadru nr. 9938/10.03.2011 având ca obiect “Servicii de întreţinere şi reparare pentru
centralele termice ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Slobozia” -10 contracte;
 contracte subsecvente Acordului Cadru nr. 14893/14.04.2011 având ca obiect “Servicii operator RSVI pentru centralele
termice ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Slobozia” - 9 contracte;
 contracte subsecvente Acordului Cadru nr. 46241/07.11.2011 având ca obiect “Servicii de autorizare/reautorizare pentru
centralele termice ale unităţilor de învăţământ aparţinând centralelor termice din Municipiul Slobozia” - 3 contracte;
În anul 2013, lunile noiembrie-decembrie, au avut deschiderea ofertelor 2 proceduri de achizitie publică:
 licitaţie deschisă privind „Reabilitare funcţională a Pieţei Revoluţiei din municipiul Slobozia, Cod SMIS 10888” ;
 cerere de oferte privind “Servicii de asistenţă tehnică –dirigenţie de şantier în cadrul proiectului- Reabilitare funcţională a
Pieţei Revoluţiei din municipiul Slobozia, Cod SMIS 10887”care au fost finalizate în anul 2014 cu încheierea contractelor de
achiziţie publică nr.48231/17.07.2014, respectiv nr.49593/23.07.2014

Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni

a întocmit şi înaintat spre aprobare către Consiliul Local Slobozia

documentaţia de atribuire pentru „Concesionare imobile – teren intravilan edificate cu clădire WC public suprateran, domeniul
public al municipiului Slobozia.
În anul 2014 personalul din cadrul Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni a întocmit Programul Anual al Achiziţiilor
Publice pentru anul în curs şi a transmis raportările trimestriale şi anuale solicitate de Autoritatea Naţională de Reglementare şi
Monitorizare a Achiziţiilor Publice precum şi alte situaţii solicitate de alte instituţii (ex.Institutul de politici publice, Consiliul
Judeţean, Instituţia Prefectului,etc.)
În acelaşi timp s-a colaborat cu celelalte compartimente de specialitate ale instituţiei la elaborarea documentaţiilor de
atribuire, caietelor de sarcini pentru licitaţii, studii de oportunitate necesare derulării în bune condiţii a activităţii acestora.

Şef Serviciu Investiţii,
Lucrări Publice- Achiziţii Publice şi Concesiuni,
Ing. Drăguţa Iorga

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
SERVICIUL PROGRAME ŞI STRATEGII,
PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

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, cuprinde următoarele proiecte:
1.1 - “Reabilitare funcţionaţă a Pieţei Revoluţiei – Slobozia” cu o valoare totală de - 51.640.398,80 lei, aflat în luna a 30-a de
implementare.
1.2 -“Utilităţi platformă Industrială IMM – Slobozia” cu o valoare totală de 17.545.776,64 lei, aflat în anul 1 post-implementare.

2. „Centrul National 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, se află în luna a 4 -a de implementare.
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.
3. „Social Media - a Challenge or a Chance” - valoare totală de 38.348 euro - proiect care este implementat în parteneriat
cu oraşul Sivas din Turcia, Liceul de Artă “Ionel Perlea” şi Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”.
4. „Campus Scolar Liceul de Artă Ionel Perlea – Slobozia”, cu o valoare totală de 11.356.396,71 lei, aflat în luna a 3-a de
implementare.
5. „Campus Scolar – SAM – Grupul Şcolar Mihai Eminescu - Slobozia”, cu o valoare totală de .22.010.223,30 lei, aflat în luna
a 3 -a de implementare

6. „Sala de Gimnastică Liceu Pedagogic Matei Basarab – Lotul 4 – Slobozia”- cu o valoare totală de 1.401.215,94 lei, aflat în
luna a 3 -a de implementare

Întocmit, Consilier

Vizat, Şef Serviciu
Programe, Strategii, Proiecte cu Finanţare Internaţională

Maftei Florin

Hamza Eugenia

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
DIRECŢIA JURIDICĂ, CONTENCIOS, RELAŢII PUBLICE – SERVICIUL JURIDIC
COMPARTIMENTUL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi a
H.G nr. 1588/2007 – normele metodologice de aplicare a legii nr. 230/2007 –Compartimentul de Îndrumare şi Control Asociaţii de
proprietari a urmărit în special îndeplinirea următoarelor atribuţii:
 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 acestoraorganirea, 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 lege.

Măsuri şi acţiuni desfăşurate pentru îndeplinirea atribuţiilor:
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 – şi exercita 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)


procedura de realizare a lucrării de reabilitare termică a blocurilor;



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 proprietary (conducerea evidentei

contabile în partidă simplă);


modul de întocmire şi completare a registrelor şi alte documente contabile necesare în contabilitatea asociaţiilor de

proprietari;


datele obligatorii ce trebuie înscrise în chitanţe (număr de ordine, data emiterii, denumire / numele, adresa şi codul

de înregistrare fiscală ale asociaţiei de proprietary care eliberează chitanţă);

2. Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri în termenul legal, pentru fiecare petent.
S-au înregistrate 110 documente în cadrul serviciului, pentru care s-au formulat răspunsuri în baza punctelor de vedere
solicitate conducerii asociaţiilor precum şi a verificărilor punctuale efectuate în acest sens.

Sesizări/adrese privind :
- neparticiparea proprietarilor la constituirea fondului de reparaţii/ defecţiuni instalaţii /părţi


comune - 10



recuperarea restanţelor - 5



neindeplinirea atribuţiilor de către administratorul asociaţiei - 5



modul de repartizare a cheltuielilor de întreţinere - 6



modificarea şi folosirea în mod abuziv a părţiilor comune (uscătoare, iluminatoare) - 4



diverse probleme administrative(scutirea penalităţilor, retragerea din asociaţia de proprietari, pericol de cadere a

tiglei, defectarea scurgeriii de apa, persoane care locuiesc clandestine în bloc, montare/demontare banci în faţa blocului,
îngrădirea accesului la parţile comune,deratizare/dezinsecţie - privind igiena şi curaţenia, clădirii şi a spaţiilor commune - 34


situaţii privind soldurilor elementelor de activ şi pasiv - 46

Dispunerea de măsuri conducerii asociaţiilor de proprietari în vederea remedierii aspectelor semnalate de către petenţi în
conformitate cu legislaţia specifică.

3. Analizarea actelor şi documentelor financiar - contabile ale asociaţiilor de proprietari din Minicipiul Slobozia.


verificarea respectării legislaţiei specifice asociaţiilor de proprietari, precum şi a disciplinei financiare în vederea

prevenirii prejudicierii proprietarilor.


depunerea de către asociaţiile de proprietari la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de

proprietari din cadrul Primariei Slobozia a situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv.
Acolo unde au fost constatate deficienţe, au fost acordate în scris îndrumările necesare, atrăgându - se atenţia totodată
asupra sancţiunilor care pot fi aplicare în caz de neremedeiere a situaţiei.
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.

proprietari.

prezentarea listei cu contabilii autorizaţi membrii ai filialei care pot asigura cenzoratul acestor asociaţiilor de

De asemena s -au distribuit şi materiale informative cu privire la atribuirea unor locuri de parcare în Municipiul Slobozia.
Facem însă precizarea că cele mai des întâlnite probleme la asociaţiile de proprietari din municipiul Slobozia, în verificări
inopinate ale funcţionarilor publici din cadrul Compartimentul de Îndrumare şi Control pentru Asociaţiile de Proprietari au fost
următoarele:
1.

neparticiparea proprietarilor la fondurile asociaţiei de proprietari: fondul de reparaţii şi fondul de rulment, fapt ce

duce la neluarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii a proprietăţii comune.
2.

neachitarea de către proprietari a serviciilor de utilităţi în principal celui de salubritatea şi apă.

3.

neprezentarea proprietarilor la adunările generale ale asociaţiei de proprietari.

4.

neîntocmirea unor formulare specifice activităţii persoanelor juridice fără scop patrimonial (registrul jurnal, registrul

inventar, registrul de penalităţi, şi cel de sume speciale),neîntocmirea în doua exemplare a registrului de casă şi necalcularea
soldului general zilnic.

Faţă de cele menţionate, fără sprijinul nemijlocit al proprietarilor, reprezentanţii municipalitătii şi ai asociaţiilor de proprietari
nu pot rezolva problemele întreţinerii proprietăţii comune, a achitării facturilor către furnizorii de servicii şi asigurarii tuturor
serviciilor vitale (încălzire, furnizarea apei potabile, salubrizarea, iluminatul scărilor).

Întocmit,
Compart. Asoc. Proprietari
ec. Avram Alina Carmen

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
Direcţia Juridică, Contencios, Relaţii Publice-Serviciul Juridic

Nr. 1675 / 14.01.2015

Compartimentul Asociaţii de Proprietari
În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi a
H.G nr. 1588/2007 – normele metodologice de aplicare a legii nr. 230/2007 –Compartimentul de Îndrumare şi Control Asociaţii de
proprietari a urmărit în special îndeplinirea următoarelor atribuţii:
 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 controlului asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari, din oficiu sau la
solicitarea unuia sau mai multor membri 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 lege.

Măsuri şi acţiuni desfăşurate pentru îndeplinirea atribuţiilor:

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 adunării generale de constituire în asociaţie de proprietari;
 procedura de obţinere 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 membri 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 decenzori;
 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-şi exercita 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)
 procedura de realizare a lucrării de reabilitare termică a blocurilor;
 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 evidenţa 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;
 datele obligatorii ce trebuie înscrise în chitanţe (număr de ordine, data emiterii, denumire/ numele, adresa şi codul de
înregistrare fiscală ale asociaţiei de proprietari care eliberează chitanţă);

2. Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri în termenul legal, pentru fiecare petent
S-au înregistrat 110 documente în cadrul serviciului, pentru care s-au formulat răspunsuri în baza punctelor de vedere
solicitate conducerii asociaţiilor precum şi a verificărilor punctuale efectuate în acest sens.

Sesizări/adrese privind:
 neparticiparea proprietarilor la constituirea fondului de reparaţii/ defecţiuni instalaţii /părţi comune -10
 recuperarea restanţelor -5
 neîndeplinirea atribuţiilor de către administratorul asociaţiei-5
 modul de repartizare a cheltuielilor de întreţinere -6
 modificarea şi folosirea în mod abuziv a părţiilor comune (uscătoare, iluminatoare) - 4
 diverse probleme administrative (scutirea penalităţilor, retragerea din asociaţia de proprietari, pericol de cădere a
ţiglei, defectarea scurgerii de apă, persoane care locuiesc clandestin în bloc, montare/demontare bănci în faţa blocului, îngrădirea
accesului la părţile comune,deratizare/dezinsecţie-privind igiena şi curaţenia, clădirii şi a spaţiilor commune – 34
 situaţii privind soldurilor elementelor de activ şi pasiv – 46
 dispunerea de măsuri conducerii asociaţiilor de proprietari în vederea remedierii aspectelor semnalate de către
petenţi în conformitate cu legislaţia specifică.

3. Analizarea actelor şi documentelor financiar-contabile ale asociaţiilor de proprietari din Minicipiul Slobozia
 verificarea respectării legislaţiei specifice asociaţiilor de proprietari, precum şi a disciplinei financiare în vederea
prevenirii prejudicierii proprietarilor
 depunerea de către asociaţiile de proprietari la compartimentul specializat în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de
proprietari din cadrul Primariei Slobozia a situaţiei soldurilor elementelor de activ şi pasiv.
Acolo unde au fost constatate deficienţe, au fost acordate în scris îndrumările necesare, atrăgându-se atenţia totodată
asupra sancţiunilor care pot fi aplicare în caz de neremedeiere a situaţiei.

4. Organizarea în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale a întrunirilor speciale cu reprezentanţii asociaţiilor de
proprietari în cadrul cărora au fost aduse la cunoştiinţă informaţii privind:
 posibilitatea asociaţiilor de proprietari de a beneficia de serviciile unor experţi contabili sau contabili autorizaţi în
vederea verificării activităţii financiar contabile a asociaţiilor de proprietari.
 prezentarea listei cu contabilii autorizaţi membri ai filialei care pot asigura cenzoratul acestor asociaţii de proprietari.
De asemenea, s-au distribuit şi materiale informative cu privire la atribuirea unor locuri de parcare în Municipiul
Slobozia.
Facem însă precizarea că cele mai des întâlnite probleme la asociaţiile de proprietari din municipiul Slobozia, în verificări
inopinate ale funcţionarilor publici din cadrul Compartimentul de Îndrumare şi Control pentru Asociaţiile de Proprietari au fost
următoarele:
1. neparticiparea proprietarilor la fondurile asociaţiei de proprietari: fondul de reparaţii şi fondul de rulment, fapt ce
duce la neluarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii a proprietăţii comune.
2. neachitarea de către proprietari a serviciilor de utilităţi în principal celui de salubritatea şi apă.

3. neprezentarea proprietarilor la adunările generale ale asociaţiei de proprietari.
4. neîntocmirea unor formulare specifice activităţii persoanelor juridice fără scop patrimonial (registrul jurnal, registrul
inventar, registrul de penalităţi, şi cel de sume speciale), neîntocmirea în două exemplare a registrului de casă şi necalcularea
soldului general zilnic.
Faţă de cele menţionate, fără sprijinul nemijlocit al proprietarilor, reprezentanţii municipalitătii şi ai asociaţiilor de proprietari
nu pot rezolva problemele întreţinerii proprietăţii comune, a achitării facturilor către furnizorii de servicii şi asigurării tuturor
serviciilor vitale (încălzire, furnizarea apei potabile, salubrizarea, iluminatul scărilor).

Întocmit,
Compartiment Asociaţii Proprietari
ec. Avram Alina Carmen

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
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 anul 2014 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 întocmirea 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 – 8 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 subordonate – 6 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 – 5
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 – lunar 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 Miinisterul 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.

5. 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.

6. Alte activităţi


stabilire redevenţă bunuri din patrimoniul public concesionate;



stabilire preţ vânzare locuinţe din fondul locativ de stat şi terenuri din domeniul privat;



întocmire documentaţie şi încheiere contracte de vânzare-cumpăre locuinţe ANL;



întocmirea documentaţiilor şi depunere proiecte de finantare.

Sinteza cheltuielilor pe anul 2014
Încheierea execuţiei bugetare aferente anului 2014 s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale aflate in vigoare la
data de 31.12.2014.
Cheltuielile anului 2014 au fost în prevăzute în sumă de 111.055.553 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 102.535.476 lei,
în procent de 92%, din care secţiunea de funcţionare în sumă de 84.129.278 lei şi secţiunea de dezvoltare în sumă de 18.509.315
lei, astfel:

 Autorităţi executive –cap.51.02 cu o prevedere bugetara de 6.415.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
6.137.674 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 3.938.121 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 2.081.032 lei şi
cheltuieli de capital în sumă de 116.503 lei;

 Alte servicii publice generale – cap.54.02 cu o prevedere bugetara de 921.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
698.295 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 370.981 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 299.354 lei şi
cheltuieli de capital în sumă de 27.960 lei, din care:

 Evidenţa persoanei - cu o prevedere bugetara de 721.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 698.295 lei, din
care cheltuieli de personal în sumă de 370.981 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 299.354 lei şi cheltuieli de
capital în sumă de 27.960 lei;
 Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetară de 200.000 lei, nu a efectuat plăţi deoarece prevederea bugetară

era pentru situaţii de urgenţă fiind un fond de rezervă la dispoziţia autorităţii executive;

 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi – cap.55.02 cu o prevedere bugetară de 1.495.000 lei, au fost
efectuate plăţi în sumă de 1.488.281 lei, din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii în sumă de 33.281 lei şi cheltuieli privind
dobânzile în sumă de 1.455.000 lei;

 Ordine publică şi siguranţă naţională – cap. 61.02 cu o prevedere bugetara de 2.243.500 lei, au fost efectuate plăţi în
sumă de 2.063.022 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.112.218 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 671.435
lei şi cheltuieli de capital în sumă de 279.369 lei, din care:

 Poliţia Locală - cu o prevedere bugetara de 2.143.500 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 1.989.707 lei, din care
cheltuieli de personal în sumă de 1.112.218 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 598.120 lei şi cheltuieli de capital în
sumă de 279.369 lei;
 Serviciul Voluntar Situaţii de Urgenţă - cu o prevedere bugetara de 100.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
73.315 lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 73.315 lei;

 Învăţământ – cap.65.02 cu o prevedere bugetara de 45.002.804 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 43.840.156 lei,
din care cheltuieli de personal în sumă de 36.660.600 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma de 5.380.771 lei, burse în sumă de
39.739 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 1.759.046 lei;

 Sănătate – cap.66.02 cu o prevedere bugetara de 1.051.100 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 972.704 lei, din
care cheltuieli de personal în sumă de 929.840 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 42.864 lei, din care:

 Serviciul Public de Asistenţă Socială - cu o prevedere bugetara de 982.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă
de 972.704 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 929.840 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 42.864
lei;
 Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 69.100 lei, nu au fost efectuate plati deoarece sumele
achitate au fost incasate;

 Cultură, recreere şi religie – cap.67.02 cu o prevedere bugetară de 11.393.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
10.730.688 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.366.524 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 3.013.359 lei,
transferuri în sumă de 5.611.859 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 738.946 lei, din care:
 Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetară de 5.674.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 5.611.859 lei,
din care transferuri în sumă de 5.611.859lei;
 Direcţia Municipală de Cultură, Tineret, Sport şi Învăţământ - cu o prevedere bugetara de 1.014.000 lei, au
fost efectuate plăţi în sumă de 854.486 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 148.245 lei, cheltuieli cu bunuri şi
servicii în sumă de 657.241 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 49.000 lei;

 Direcţia de Administrare a Domeniului Public - cu o prevedere bugetara de 4.705.000 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 4.264.343 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.218.279 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în
sumă de 2.356.118 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 689.946 lei;

 Asistenţă socială – cap.68.02 cu o prevedere bugetara de 5.762.340 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 5.646.343
lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 2.570.390 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 1.209.953 lei, asistenţă
socială în sumă de 1.613.702 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 252.298 lei, din care:
 Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetara de 12.775 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 12.775 lei, din
care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 12.775 lei;
 Serviciul Public de Asistenţă Socială - cu o prevedere bugetara de 5.585.568 lei, au fost efectuate plăţi în sumă
de 5.574.702 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 2.522.390 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
1.197.178 lei, asistenţă socială în sumă de 1.613.702 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 252.298 lei;
 Creşă - cu o prevedere bugetara de 48.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 48.000 lei, din care cheltuieli
de personal în sumă de 48.000 lei.

 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – cap.70.02 cu o prevedere bugetară de 15.167.413 lei, au fost efectuate plăţi
în sumă de 13.074.473 lei, din cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 2.036.090 lei şi cheltuieli de capital în sumă de
11.038.383 lei, din care:
 Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetară de 12.570.413 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 10.850.244
lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 212.071 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 10.638.173 lei;
 Direcţia de Administrare a Domeniului Public - cu o prevedere bugetară de 2.597.000 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 2.224.229 lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 1.824.019 lei şi cheltuieli de capital în
sumă de 400.210 lei;

 Protecţia mediului – cap.74.02 cu o prevedere bugetara de 9.981.496 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 7.952.219
lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 2.765.633 lei, rambursări de credite în sumă de 2.500.000 şi cheltuieli de
capital în sumă de 2.726.462 lei;

 Transporturi – cap.84.02 cu o prevedere bugetară de 11.207.900 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 9.633.627 lei,
din care cheltuieli de personal în sumă de 1.024.490 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 6.957.595 lei, subveţii în sumă
de 83.212 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 1.568.330 lei;
 Municipiul Slobozia - cu o prevedere bugetară de 710.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 305.165 lei, din
care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 1.628 lei, subvenţii în sumă de 83.212 lei şi cheltuieli de capital în sumă de
220.325 lei;
 Direcţia de Administrare a Domeniului Public - cu o prevedere bugetară de 10.497.900 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 9.328.462 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.024.490 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în
sumă de 6.955.967 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 1.348.005 lei;
 Alte actiuni economice – cap.87.02 cu o prevedere bugetară de 415.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de
361.235 lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 361.235 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
ADRIAN TRIFAN

SERVICIUL INVESTIŢII,
LUCRĂRI PUBLICE - ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONCESIUNI
Compartimentul investitii, are rolul de a realiza şi monitoriza cheltuielilor de capital.
Atributiile principale ale Compartimentul Investiţii, Lucrări Publice sunt următoarele :
 elaborează proiectul programului de investiţii ;
 iniţiază şi aplică procedurile de achiziţie publică în strânsă corelaţie cu fondurile alocate, necesităţile obiective şi duratele de
finalizare a contractelor aflate în derulare;
 coopereaza cu Direcţia de buget şi contabilitate internă în vederea fundamentării Proiectului de buget anual;
 urmăreşte realizarea lucrărilor de reparaţii şi investiţii la centrele bugetare şi instituţiile subordonate consiliului local;
În anul 2014 au fost derulate şi verificate următoarele investiţii:
 Utilităţi Blocuri ANL (T3, T4, T5) - zona NORD , etapa a II a, mun.Slobozia

 Au fost executate de către S.C. CONCIVIC S.R.L. Slobozia lucrări de canalizare menajeră - conform Contractului de
lucrări nr.50.875/31.07.2014, în valoare de 45.309,87 lei, reprezentând :
o ţeava PVC mufată , Dn200

- 70 m

o cămine vizitare din polietilenă

- 6 buc

o cămine vizitare “kompactit”, 1 iesie, D=200/160 mm,
H=2500 mm

- 6 buc

o capace şi rame STAS 2308-81, carosabile, tip III A

- 6 buc

o plăci indicatoare montate pe cămine

- 6 buc

o montat ţeavă PVC Dn 110 mm

- 100 m

o mortar de zidărie M50

- 0,228 mc

o beton de ciment B 200

- 6,06 mc

o nisip

- 43 mc

 A fost asigurată alimentarea cu gaze naturale a blocului T5, scările A, B, C, conform Contractelor de racordare

nr.1640998, 11640947 şi 11641047 din 02.10.2014, în valoare totală de 6.998,06 lei
 A fost întocmit Studiul de Fezabilitate în vederea racordării cu energie electrică a blocurilor T3, T4, T5 şi s-a încheiat
Contractul SF_AP nr. 15/03.09.2014 în valoare de 4.340,00 lei.
 Sala de gimnastică de la Liceul Pedagogic “Matei Basarab” - lotul IV - Slobozia


S-au reluat lucrările de execuţie la Sala de gimnastică cu S.C. CINIC S.R.L. Slobozia (de la un grad de realizare de
27%), în baza Actului adiţional nr.2/10.09.2014 la Contractul de lucrări nr.24.752/25.06.2009, pentru un rest de
executat în valoare de 967.104,57 lei.

Au fost întocmite rapoarte, referate, caiete de sarcini pentru :
 achiziţionarea de servicii de dirigenţie - concretizate prin încheierea Contractului nr.65815/31.10.2014 în valoare de 3.500
lei ;
 achiziţionarea de servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului - concretizate prin încheierea Contractului
nr.68116/14.11.2014; în valoare de 12.400 lei ;

Au fost executate lucrări în valoare totală de 118.436,39 lei reprezentând un grad de realizare (din rest de executat) de
12,2 %, lucrări constând în :
Lucrări de rezisţentă şi arhitectură


turnare beton de ciment B250, armat

- 29 mc



montat armatura cu D = 6÷18 mm

- 9.000 kg



confecţionat cofraje stâlpi şi cadre

- 165 mp

Lucrări de arhitectură


zidărie din cărămidă tip GVP

- 143 mp

 Înlocuire reţele aducţiune şi echilibrare apă
A fost verificată documentaţia PT+DE+DL, necesară executării obiectivului de investitii, în valoare totală de 30.000 lei,
întocmită de către S.C. PROCIVIL S.R.L.Slobozia conform Contractului de servicii nr. 64 782 din 17.12.2013.
 Reţele utilităţi cartier Pepinieră

Conform Contractului nr.29.970/08.09.2006 au fost confirmate lucrări executate în valoare totală de 1.462.795,72 lei,
după cum urmează:
a. Str. Străpungerea Nisipuri , în valoare de 131.644,86 lei
- bordura mică

- 1.612 m

- pavaje

- 3.224 m

b. Str. Pinului , în valoare de 200.086,06 lei
- montaj bordura trotuar

- 1322 m

- asfalt

- 179 tone

- binder

- 179 tone

- pavaje

- 699 mp

c. Alei pietonale interioare, în valoare de 100.638,40 lei, pe o suprafaţă de 1200 mp .

d. Mixturi asfaltice , în valoare de 259.281,52 lei - conform Act Adiţional nr.4
e. Terasamente - mixturi, în valoare de 651.134,13 lei- conform Act Adiţional nr.5
f. Reţele distribuţie apă - branşamente, în valaore de 119.141,49 lei
- contoare de apă rece

- 117 buc.

- ţeavă DN 25

- 1446 m

 Extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare menajeră şi pluvială cartierele : Gării, Dimitrie Cantemir, Nordului,
Viilor, Platforma Industrială Vest - municipiul Slobozia.
Au fost executate de către S.C. T.M.U.C.B. S.A. Sucursala Slobozia, lucrări de canalizare menajeră şi pluvială - conform
Contractului de lucrări nr.C10 din 23.07.2007, în valoare totală de 1.518.108,25 lei, constând în:
 Ţeava PVC Dn 250 mm

- 1.582 m

 Ţeava PVC Dn 315 mm

- 389 m

 Ţeava PVC Dn 400 mm

- 360 m

 Ţeava PVC Dn 500 mm

- 640 m

 Cămine: 61 buc.
dupa cum urmeaza :
a. DN 2A
- ţeava PVC Dn 250 mm

- 644 m

- ţeava PVC Dn 315 mm

- 11 m

- ţeava PVC Dn 500 mm

- 640 m

- cămine

- 28 buc.

b. Str. Lactilrom
- ţeava PVC Dn 250 mm

- 760 m

- ţeava PVC Dn 315 mm

- 378 m

- ţeava PVC Dn 400 mm

- 360 m

- cămine

- 28 buc

c. Str.Viilor
- ţeava PVC Dn 250 mm

- 178 m

- cămine

- 5 buc



Extinderea şi reabilitarea sistemului de canalizare menajeră şi pluvială în cartierele Bora şi Slobozia Nouă

Au fost executate de către S.C. T.M.U.C.B. S.A. Sucursala Slobozia, lucrări de canalizare menajeră şi pluvială - conform
Contractului de lucrări nr.C5 din 22.05.2008, în valoare totală de 1.232.877,74 lei, constând în:
 Ţeava PVC Dn 200 mm

- 396 m

 Ţeava PVC Dn 250 mm

- 1.747 m

 Ţeava PVC Dn 315 mm

- 1.310 m

 Ţeava PVC Dn 400 mm

- 378 m

 Cămine

- 78 buc.

 Guri de scurgere

- 50 buc.

după cum urmează :
a. Str. Cimitirului
- ţeava PVC Dn 200 mm

- 200 m

- ţeava PVC Dn 250 mm

- 588 m

- ţeava PVC Dn 400 mm

- 378 m

- cămine

- 26 buc.

- guri de scurgere

- 12 buc.

b. Str. Aurel Vlaicu

- ţeava PVC Dn 250 mm

- 48 m

- ţeava PVC Dn 315 mm

- 103 m

- cămine

- 4 buc.

- guri de scurgere

- 2 buc.

c. Str. Vlad Ţepeş
- ţeava PVC Dn 250 mm

- 60 m

- ţeava PVC Dn 315 mm

- 54 m

- cămine

- 3 buc.

d. Str. Traian Vuia
- ţeava PVC Dn 200 mm

- 60 m

- ţeava PVC Dn 250 mm

- 270 m

- ţeava PVC Dn 315 mm

- 267 m

- cămine

- 8 buc.

- guri de scurgere

- 10 buc.

e. Str.Marginii
- ţeava PVC Dn 200 mm

- 60 m

- ţeava PVC Dn 250 mm

- 307 m

- ţeava PVC Dn 315 mm

- 268 m

- cămine

- 9 buc.

- guri de scurgere

- 8 buc.

f. Str. Unirii
- ţeava PVC Dn 200 mm

- 60 m

- ţeava PVC Dn 250 mm

- 228 m

- ţeava PVC Dn 315 mm

- 162 m

- cămine

- 15 buc.

- guri de scurgere

- 10 buc.

g. Str. Mărului
- ţeava PVC Dn 200 mm

- 60 m

- ţeava PVC Dn 250 mm

- 247 m

- ţeava PVC Dn 315 mm

- 246 m

- cămine

- 13 buc.



Reabilitarea funcţională Piaţa Revoluţiei

Asocierea formată din S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCŢII MONTAJ NR.4 BUCUREŞTI S.A şi COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A
şi S.C TIAB S.A şi S.C OCTAGON CONTRACTING ENGINEERING SA, a executat lucrări de terasament în valoare totală de 1.200.000
lei, în conformitate cu Contractul de lucrări nr.48231 din 15.07.2014.
Planuri urbanistice şi CARTI FUNCIARE
 A fost întocmită Carte funciară pentru :
 Liceul Pedagogic Slobozia;
 Campus şcolar “Mihai Eminescu”;
 Liceul de Artă “Ionel Perlea”;
 documentaţie pentru dezmembrarea imobilului Campus şcolar “Mihai Eminescu”, proprietatea UAT Slobozia;
 documentaţie pentru repozitionarea imobilului şi înscrierea construcţiei Sala de sport situată pe şoseaua
Nordului;
În conformitate cu Contractul de prestare servicii nr.6 din 05.06.2014 încheiat cu Ştef Marius Vasile în valoare de 7.000 lei.

 A fost întocmită Carte funciară pentru :
 documentaţie pentru actualizarea de informaţii tehnice în cartea funciară a platformei industriale IMM,
proprietatea UAT Slobozia;
 documentaţie pentru dezmembrarea imobilului platforma industrială IMM, proprietatea UAT Slobozia; în
conformitate cu Contractul de prestare servicii nr.86 din 03.09.2014 încheiat cu S.C Rec Elta S.R.L.Slobozia, în
valoare de 12.000 lei



Gradiniţa cu 200 de locuri - str.Prelungirea Sudului - Slobozia

Conform Contractului de lucrări nr.63.830 din 11.12.2013, au fost executate de către S.C. OYL COMPANY S.R.L. Slobozia,
lucrări de sistematizare pe verticală în valoare totală de 80.052,38 lei, constând în executarea de alei pietonale şi parcaje, prin:
 montarea de pavele din beton autoblocante de 8 cm pe o suprafata de 496,8 mp;
 montarea de pavele normale pe o suprafata de 496,8 m.
 Gradiniţa cu 200 de locuri cartier Pepinieră

Conform Contractului de lucrări nr.29.379 din 29.07.2009 au fost executate, de către S.C. OYL COMPANY S.R.L. Slobozia ,
lucrări în valoare totală de 565.213 lei, reprezentând:
 lucrări la fundaţie

- 101.751 lei

 lucrări de planşeu

- 463.462 lei

 Înlocuire învelitoare grădiniţa cu program prelungit nr.3
Conform Contractului de lucrări nr.46936 / 04.07.2014, au fost executate de către S.C ART MIXT S.R.L.Slobozia, lucrări în
valoare totală de 224.997 lei reprezentând:
 înlocuire şi completare elemente de şarpantă, cleşti şi contrafixe;
 poziţionare şi fixare ţiglă metalică, pe o suprafaţă de 1941 mp;
 poziţionare şi prindere în construcţie a jgheaburilor şi burlanelor pentru colectarea apelor pluviale de pe acoperiş;
 ignifugare astreală şarpanta şi clesti montati;
 montare paratrasnet cu tija metalica tip PDA.
 Extindere şi reabilitare străzi Slobozia

Au fost urmărite şi realizate Reparaţii pentru strada Ianache şi Ştefan cel Mare din municipiul Slobozia după cum urmează.
Conform Contractului nr. 66948/07.11.2014, au fost realizate de către S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A. Slobozia, lucrări de
execuţie îmbrăcăminte beton asfaltic pe o suprafaţă de 8.117 mp, în valoare totală de 482.450,6 lei.
 RK gard cimitirul Eroilor
În conformitate cu Contractul de lucrări nr. 36.318 din 30.04.2014, au fost executate de către S.C. INTERGROUP S.R.L.
Slobozia, lucrări de reparaţii ale gardului, pe o lungime de 37,5 m, în valoare totală de 14.959,55 lei.
 Utilităţi bazin de înot didactic Slobozia (apa, canal, gaze şi energie electrică)
Au fost întocmite documentele necesare alimentării cu gaze naturale a Bazinului de înot didactic din municipiul Slobozia,
concretizate prin executarea de lucrări de realizare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în valoare de 3607,50 lei, lucrări
executate de către S.C. Utility Grup C&C S.R.L. Slobozia în conformitate cu Contractul nr.89 din 15.09.2014.
 Reabilitare Centrală Termică nr.12 şi transformare în sediu URBAN
În vederea transformării Centralei Termice nr.12 în sediu S.C. URBAN S.A., au fost executate:

a. Lucrări de amenajare (recompartimentare), în valoare totală de 48.332,18 lei, realizate de către S.C. VALIUS S.R.L. Slobozia
în baza Contractului de lucrări nr.29.949 din 18.03.2014, constând în lucrări de recompartimentare, zugrăveli, montare
parchet, gresie şi faianţă.
b. Lucrări de proiectare şi execuţie a lucrărilor de alimentare cu gaze naturale şi instalaţii termice interioare, în valoare totală
de 31.059,54 lei, realizate de S.C. COMFRIG S.R.L. Slobozia în conformitate cu Contractul de lucrări nr.46.936 din
04.07.2014, constând în :
 întocmire documentaţie PT+DE
 dotare cu 2 (doua) centrale termice murale;
 executare instalaţie alimentare cu gaze naturale;
 executare instalaţie termică interioară;
 Extindere Şcoala generală nr.5 - cartier Slobozia Nouă
Conform Contractului de lucrări nr 65.473 din 20.12.2013, au fost realizate, de către S.C. CONCIVIC S.R.L. Slobozia, lucrări în
valoare de 284.631,93 lei dintre care:

- lucrări de proiectare, în valoare de 15.996 lei
- lucrări de execuţie în valoare de 268.635,93 lei, constând în :
Lucrări de construcţii, dintre care:
 turnare beton armat B150

- 21 ,3 mc

 turnare beton B 200

- 6,5 mc

 pietriş

- 4,5 mc

 pardoseli din beton B100

- 67,5 mc

 carton bituminos CI 300

- 49,5 mp

 beton armat pentru fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee

- 1021 kg

 tavane din gips carton

- 85,7 mp

 învelitoare din tablă zincată , 0,4 grosime

- 185 mp

 jgheaburi şi burlane din tablă zincată de 0,5 mm

- 68,4 m

 ferestre şi uşi din PVC

- 31,5 mp

 uşi din lemn, interior/exterior, răşinoase

- 4,2 mp

 parchet laminat

- 56,7 mp

 pervazuri din lemn

- 22 mp

 trotuare din dale de beton B150

- 26 mp

 plăci gresie

- 41,48 mp

Lucrări instalaţii electrice
 conducta cupru

- 212 m

 întrerupător

- 10 buc.

 Comutatoare

- 4 buc.

 doze

- 14 buc.

 prize

- 4 buc.

 corpuri de iluminat, lămpi

- 55 buc.

Lucrări instalaţii termice

 ţeavă OL 1/2, 3/4 toli

- 60 m

 ţeava neagră

- 58,87 m

 radiator din oţel

- 6 buc.

 oţel beton 8 mm

- 18 kg

 robinete

- 40 buc.

 Utilităţi Platforma Industrială IMM
Au fost executate, de către asocierea: S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.Slobozia,S.C. CONCIVIC S.R.L. Slobozia, S.C.
ELECTROCONSTRUCŢIA “ELCO” S.A. Slobozia, lucrări în valoare totală de 14.288.918,55 lei , în conformitate cu Contractul de
lucrări nr. 26.911/09.04.2013, reprezentând utilităţi necesare pentru Platforma Industrială IMM, după cum urmează:
a. Alimentare cu apă şi reţea PSI
 conducta din PEHD50 , Dn 110 mm

- 3.045,5 m

 cămine apometru

- 20 buc.

 cămine de vană

- 3 buc.

 cămine branşament

- 1 buc

 rezervor de 80mc îngropat, executat din beton armat ;
 pompe + T.E. , complet echipat

- 2 buc.

 echipament hidrofor cu V = 750 litri

- 1 buc.

 pompa de epuisment Dn 65

- 1 buc.

 cu semnalizator de nivel SHE2 si contor de apa

- 1 buc.

 hidranţi de incendiu , DN 100 mm

- 17 buc.

b. Canalizare menajeră şi pluvială
 conducta PVC Dn 200÷600 mm

- 3.738,5 m

dintre care :
Dn 200 mm

- 1718,5 m

Dn 300 mm

- 234 m

Dn 400 mm

- 328 m

Dn 600 mm

- 1458 m

 cămine

- 77 buc.

 guri de scurgere

- 56 buc.

 gura bazin de retentie

- 1 buc.

 pompe

- 5 buc.

Construcţii:
• staţie de pompare tip cheson

- 1 buc.

• bazinul de retenţie ape pluviale

- 1 buc.

• staţie de pompare apa pentru PSI

- 1 buc.

• staţia de pompare apa PSI

- 1 buc.

c. Alimentare cu energie electrică
 conducta

- 7.444 m

 corpuri de iluminat perimetral

- 68 stalpi

 post de transformare

- 1 buc.

 stâlpi metalici iluminat în incinta,
cu panouri fotovoltaice

- 143 buc.

d. Alimentare cu gaze naturale
 conducta ţeava PE80 SDR11, Ø125

- 1.070 m

 cutii de distribuţie gaze naturale

- 20 buc.

e. Drumuri şi căi de acces
 Drumuri
f. Împrejmuire, bariere de acces, cabine poartă
 împrejmuire:

- 2.598,57 m

-

panouri de sârmă bordurată

- 626 buc.

-

stâlpişori din ţeava pătrata 50×50×3mm

- 627 buc.

 bariere de acces

- 3 buc.

 cabine poartă

- 3 buc.

În decursul anului 2014 au fost finalizate şi recepţionate următoarele obiective de investiţii:
Grădiniţa cu 200 de locuri - str.Prelungirea Sudului – Slobozia
Obiectivul de investiţii a fost recepţionat în baza Procesului Verbal la terminarea lucrărilor nr.500 din 08.01.2014.
Înlocuire învelitoare grădiniţa cu program prelungit nr.3
Obiectivul de investitii a fost recepţionat în baza Procesului Verbal la terminarea lucrărilor nr.58.251 din 18.09.2014.

1.

Reabilitare Centrală Termică nr.12 şi transformare în sediu URBAN
Obiectul : Lucrările de amenajare, executate conform pct.15 a) a fost recepţionat în baza Procesului Verbal de recepţie la

terminarea lucrărilor nr.44.399 din 18.06.2014.
Obiectul: Lucrările de execuţie a alimentării cu gaze naturale şi a instalaţiilor termice interioare, executate conform pct.15
b) a fost recepţionat în baza Procesului Verbal de recepie la terminarea lucrărilor nr.73.082 din 17.12.2014.
2.

Extindere Şcoala generală nr.5 - cartier Slobozia - Nouă
Obiectivul de investiţii a fost receptionat in baza Procesului Verbal la terminarea lucrărilor nr.44.400 din 18.06.2014.

3.

Utilităţi Platforma Industrială IMM
Obiectivul de investiţii a fost recepţionat în baza Procesului Verbal la terminarea lucrărilor nr.43.447 din 12.06.2014.
Şef Serviciu Investiţii Achiziţii Publice şi Concesiuni,
Întocmit,
Ing.Draguţa Iorga
Ing.Cornelia Anghel

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 30.11.2001S-a aprobat înfiinţarea mai multor activităţi, toate acestea conducând la atingerea scopului pentru
care a fost înfiinţată unitatea.
Pe parcursul anului 2014, 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.
Încă de la începutul anului 2014, conducerea unităţiiS-a preocupat pentru asigurarea condiţiilor de muncă pentru întreg
personalul, dotarea acestuia cu echipament de protecţia muncii şi echipament de lucru, dotarea unităţii cu toate mijloacele de
prevenire şi stingere a incendiilor, încheind în acest sens contract de prestări de servicii cu o firmă specializată, desemnând şi o
persoană de specialitate responsabilă la nivel de unitate pe linie de protecţie a muncii şi PSI.

Pentru desfăşurarea activităţii de capturare a câinilor fără stapânS-a perfectat un contract de prestari de servicii cu un medic
veterinar atestat pentru această activitate aşa cum prevede legislaţia de specialitate în vigoare la această dată. Pentru bunul mers
al activităţii, conducerea unităţiiS-a preocupat şi de pregătirea personalului în acest sensS-au întocmit tematici cu subiecte de
specialitate, întreaga bibliografie fiind prelucrată personalului de execuţie.
Menţionăm că pe parcursul anului 2014, au fost rezolvate toate constatările făcute de organele de control.
Situaţia realizărilor pe anul 2014 defalcată pe secţii, se prezintă astfel:

SECŢIA “REPARAŢII ÎNTREŢINERE STRĂZI”
În cursul anului 2014S-au executat următoarele lucrări:
1 .Reparaţii asfaltice cu mixtură stocabilă în cantitate de 32.62 to pe următoarele străzi:
B-dul Unirii, B-dul Chimiei, Str. Sadoveanu, Str. Cuza Vodă, Str. Eternitătii, Str. Vânători, Alea Băii, Str. Gh. Lazar, Policlinica cu
Plată, Zona 500 apartamente

2. Reparaţii asfaltice cu mixtură asfaltică în cantitate de 7472to pe următoarele străzi:
Str. Viilor, Str. Vechea Matcă, Str. Eminescu, Str. Viitor, Str. General Magheru,Al. Brazilor, Şos. Amara, B-dul Chimiei, trotuare
Gării, Slobozia NouăAl. Şcolii, Parcare Hală, Parcare MB10, Parcare B11, Parcare B 36, Parcare MB20, Orion, Str. Ianache, Str.
Ştefan cel Mare, Str. Independentei, Sos. Nordului
3. Reparaţii asfaltice pe suprafeţe întinse:
Str Independenţei, Str. Nicolae Bălcescu, Str. Gh. Doja, Str. Răzoare, Str. Nisipuri, Str. Crişan, Str. Gării, Str. Ianache
4. Alei şi trotuare din pavaj în suprafaţă de 1925 mp în următoarele locaţii:
Str. Gheorghe Doja, Str. Răzoare, Str. Eternităţii, Str. Nordului Bl.V8, Parc Est, Grădiniţa Sudului, Str. Viilor, Platforma Sudului
5. Amenajare alei şi trotuare beton în suprafaţă de 3512 mp în următoarele locaţii:
Str. Independenţei, Str. Viilor, Str. Răzoare, Str. Viitor, Str. Nordului Bl. V8, L1, Loc joacă 14-15, Str. Eternităţii, Str. Redutei,
Liceul “Alexandru Ioan Cuza”;
6. Lucrări de amenajare, completare şi reprofilare străzi cu piatră spartă în cantitate de 9360to:
Str. Sudului, Slobozia Nouă, Str. Răzoare, Str. Gh. Doja, Şos. Amara, Str. George Enescu, Str. Independenţei, Str. Nicolae
Bălcescu, Bora, Str. Ianache, Str. Redutei, Str. Ştefan cel Mare, Cartier Tineret, Str. Panait Istrate, Şc. Nr. 4

7. Lucrări de completare străzi cu material concasat în cantitate de 4220to:
Cartier Tineret, Slobozia Nouă, Str. Răzoare, Str. Redutei, Bora
8. De asemenea au mai fost executate următoarele lucrări:
 Marcaje rutiere 6978mp
 Montat rigole Str. Independentei si Nicolae Balcescu
 Amenajare Platforma Sudului
 Amenajare Picnic Padure Peri
 Amenajare Sediu Urban
 Amenajare Beci Sera de flori
 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 2014 şi aprobat în şedinţa Consiliului Local în
anul 2014S-au efectuat o serie de lucrări în spaţiile verzi şi parcurile din municipiul Slobozia, lucrări care sunt enumerate mai jos:

Lucrări executate în spaţiile verzi din oraş şi parcuri:
 deszăpezit alei manual = 30552 mp
 săpat gropi pentru plantat arbori şi arbuşti = 163 buc
 plantat arbori şi arbuşti în spaţiile verzi din oraş şi parcuri = 163 buc
 săpat şanţ pentru plantat gard viu = 159 mc
 plantat gard viu = 1754 ml
 desfundat solul la o cazma =150 mp
 încărcat gunoi , frunze, lemne, crengi cu furca în mijloacele de transport = 112 tone
 cosit mecanic pe suprafeţe orizontale = 2955952 mp

 greblat iarba după coasă mecanizata=310402 mp
 strângerea şi depozitarea diferitelor materiale împrîătiate pe teren aflate la suprafata solului = 1250823 mp
 văruit arbori + borduri = 3102 buc
 pregătit teren pentru gazonat =3966 mp
 semanat gazon pe suprafata de = 3966 mp
 prăşit arbori , arbuşti şi garduri vii = 4197 mp
 tuns gard viu mecanic = 60270 mp
 tuns manual mozaic = 748 mp
 pregătit teren pentru plantat flori = 1187 mp
 plantat flori epoca I = 133160 buc
 plantat flori de epoca a II –a = 161719buc
 udat cu furtunul flori, gazon,arbori şi arbuşti = 6469 buc
 udat flori cu furtunul de la cisternă = 55086 mp
 tăieri de corecţie , ameliorare egalaj la arbori şi arbusti = 11102 buc

 tăiat arbori ( uscati , ca atac de boli si daunatori ) = 27 buc
 măturat alei în parcuri şi oraş = 3332885 mp
 întins pamânt de umplutură = 57 mc
 prăşit manual trandafiri = 1750mp
 combaterea dăunatorilor şi buruienilor la flori , arbori si arbuşti = 1502 mp
 incarcat crengi din tăieri în mijloacele de transport = 350 to
 ierbicidat vegetaţie pavele = 4234 mp
 plantat bulbi lalele = 20000 buc
 scos canna indica = 120 mp
 muşuroit trandafiri = 300 buc
 desmusuriot trandafiri = 300 buc
 curaţirea terenului de frunze , craci cu grebla = 79857 mp
 tăiat iarba la bordură = 3001 mp

2. Lucrări executate la Sera de Flori :
 semănat la lădiţe flori din speciile ( begonia = 63 ladite , craita = 83 ladite ageratum = 10 ladite , dalia = 40 ladite ,
cineraria = 20 ladite , gazania = 17 ladite , petunia = 162 ladite , portulaca = 60 ladite , salvia = 40 ladite , coleus = 8 ladite ,
impatiens = 1 ladita , verbena = 15 ladite ) – total =519 ladite
- pregătit amestec de pământ :185 mc
- lucrări de înţretinere si curatenie in sere : 60000mp
- udat ghivece puse la parapet cu furtunul : 600000mp
- udat brazde cu furtunul montat la gura de apa = 15000 mp
- plantat flori la ghivece de 5 – 6 cm( coleus = 740 , buxus = 1500 , petunia = 33519 , dalia = 12180 , salvia = 15938 ,
begonia = 18229 , alternatera = 608 , gazania = 17702 buc, craita = 12304 , ageratum = 600 , asparagus = 600 , verbena = 910 ,
pansele = 16600) – total =131430 ghivece
- plantat la ghivece de 11-12 cm = (crizanteme =4437 , impatines = 500 buc petunia = 4512 , ciclam = 1400 , coleus =
5182 buc , irizinia = 312 buc, muscate curgatoare = 276 buc , alternatera = 7911 buc , trandafiri = 568 buc) – total = 25098 ghivece

- plantat la ghivece de 13-14 cm = (crizanteme = 6480 , canna indica = 10189 buc ) – total = 16669 ghivece
- combaterea bolilor şi daunatorilor la flori – 40000 mp
- repicat I la ladite ( ageratum = 112 , begonia = 79 , craite = 23 , petunia = 5, portulaca = 14 , cineraria =32 ) – total =
265 ladite
 repicat II la ladite ( begonia = 127 ladite , cineraria = 230 ladite , petunia = 90 ladite , gazania = 31 ladite)total =478
ladite
 transpalntat la ghivece de 12 – 13 cm ( petunia = 1904) – total = 1904 buc
 plivit de buruieni plante la brazde = 3020 mp
 plantat bulbi de canna indica = 2000 buc
 plantat crizanteme la sol = 783 buc
 plantat bulbi de fresii la sol = 27126 buc
 confectionat butasi = 25689 buc
 curatat plante de rugina si uscatura = 3000 buc
 plantat garoafe la sol = 1156 buc

 pregatit teren in rasadnite = 100 mp
 prelucrat solul cu sapa si grebla = 1500 mp
 confecţionat reţea de spalieri la frezii = 280 mp
 plantat puieţi de foioase şi răşinoase = 8936 buc
 deszăpezit alei = 1500 mp
 curaţat bulbi de canna indica = 15300 buc
 praşit cu sapa culturi in Pepiniera = 6000 mp
 scos plante din ghiveci pentru livrare = 263346 buc
 desfundat solul la o casma = 300 mp
 plantat trandafiri = 1000 buc
 la brazda ( pansele , bellis , miozotis ) = 554 mp
 scos bulbi de fresii din pamant = 10000 buc
 plantat la brazde plante = 50175 buc
 pregatit brazde pentru repicat = 1500 mp

 confectionat plasa la fresii , crizanteme , garoafe = 1410 mp
 plantat la brazde flori ( pansele = 30440 , miozotis = 40120 ) total = 70560 buc
 plivit si mobilizat solul la ghivece – 91000 mp
 curatat si spalat geamuri la sera in exterior = 1000 mp
 palisat crizanteme , garoafe = 1500 buc
 cernut pamant de frunze = 20 mc
 chituirea si inlocuirea ochiurilor sparte = 1500 mp

3. Lucrări executate cu beneficiarii Legii 416/2001:
 strângerea şi depozitarea diferitelor materiale împrăştiate pe teren = 3102102 mp
 curăţirea terenului de frunze,crăci,gunoi cu grebla = 1764512 mp
 greblat iarba = 590125mp
 încărcat gunoi şi resturi menajere în mijloacele de transport : 63 to

 deszăpezit alei = 49725 mp
 măturat alei = 6083196 mp
 încărcat crengi din tăieri de corecţie = 89 to

4. Lucrări executate cu Detaşamentul de Forţă Specială :
 desfundat solul la o cazma = 622 mp
 nivelat teren cu sapa şi grebla = 188 mp
 încarcat gunoi , frunza , iarba din spatiile verzi si parcuri = 89 to
 greblat iarba după coasa mecanizată= 505352 mp
 săpat gropi pentru plantat arbori şi arbuşti = 392 buc
 plantat arbori si arbusti = 392 buc
 pregătit teren pentru gazonat = 9454 mp
 semănat gazon =9454 mp
 strângerea şi depozitarea diferitelor materiale împrăştiate pe teren = 546513mp

 măturat alei în parcuri = 757646 mp
 pregătit teren pentru plantat flori = 5422 mp
 văruit pomi = 2206 buc
 prăşit butasi in Pepiniera = 6557 mp
 chituirea geamurilor si inlocuirea ochiurilor sparte la Sera Flori =500 mp
 săpat şant pentru plantat gard viu = 159 mc
 plantat gard viu = 360 ml
 cutarirea terenului de frunze , craci cu grebla = 728921 mp
 deszăpezit suprafete = 5907 mp
 întins pamant de umplutura = 28 mc
 cernut mraniţa = 88 mc

6. ECARISAJ
 În anul 2014 au fost capturaţi un număr de 970 de câini.

SECTIA MECANIZARE
FÂNTÂNI ARTEZIENE

În perioada noiembrie – decembrie 2013S-a efectuatdemontarea electropompelor din cele 36 fantani arteziene existente în
municipiu, din care 34 funcţionale.
În perioada 15.11.2013 – 1.04.2014S-au executat lucrări de revizie ( înlocuire rulmenţi, lagăre, semeringuri, gresări,
rebobinat motoare electrice scurtcircuitate, vopsitorii, demontat, curăţat şi asamblat

electropompe ) pentru cele 44

electropompe.
Tot în această perioadă,S-au vopsit bazinele fântânilor arteziene în doua straturi în suprafaţă totală de 995 mp, şiS-au
montat electropompele.
În perioada 1.04.2014 – 31.10.2014S-a efectuat lucrări de exploatare şi întreţinere afântţnilor.
Întreţinerea lor a constat în evacuarea apei, spălatul şi realimentarea cu apă de două ori pe săptămână.

În anul 2014 :
 s-au executat lucrări de alimentare cu apă atât pentru alimentarea fântânilor arteziene cât şi pentru udarea spaţiilor
verzi.
 în perioada aprilie-maiS-au executat lucrări la nivelul terasamentului pentru montarea fântânii parc E14, inclusiv
alimentarea cu apă şi energie electrică
 s-au executat cămine de alimentare şi evacuare a apei pentru această fântână.
 s-a executat tabloul electric de comandă a electropompelor
 sexecutat umpluturi de pământ şi nivelări pentru amenajarea zonei împrejmuitoare fântânii
 s-a montat cişmea loc joacă nr. 12 şiS-au executat căminele de alimentare cu apă şi evacuare inclusiv branşamentele
 s-au executat lucrări de întreţinere cişmele în nr. de 13 bucăţi

LOCURI JOACĂ

În cursul anului 2014,S-au înlocuit 5 ansambluri de joacă cu complexe de joacă moderne numărul lor ajungând la 35.
În cursul anului,S-au executat lucrări de înlocuire a 10 leagăne moderne pe cadre executate în atelierul propriu, precum şi 10
leagăne pe cadre existente,S-a executat locul de joacă de la gradiniţa Voinicelul, respectiv lucrari de terasamente, montatul
elementelor de joacă şi executat fundaţie cu ridicarea a 4 catarge de 9 m înîlţime.
Întreţinerea acestor spaţii de joacă a constat în repararea elemetelor metalice prin sudură electrica, vopsirea, completarea
cu nisip, greblarea nisipului şi montare borduri la 3 perimetre, adunatul gunoaielor, curăţirea vegetaţiei, lucrări de igienizare.
În cursul anului 2014,S-au înlocuit rulmenţi, lagare confectionate in atelierul propriu de strungărie,S-au înlocuit elementele
din material lemnos,S-au executat împrejmuiri parţiale din plasă bordurată şi stâlpi metalici pentru protecţie.

INDICATOARE RUTIERE

La sfârşitul anului 2013 în municipiul Slobozia sunt 2041 buc indicatoare rutiere.
În cursul anului 2014 S-au înlocuit 200 buc din care 100 buc indicatoare noi şi 100 buc indicatoare recondiţionate.
Prin lucrări de sistematizare rutierăS-au montat un nr. de 16 indicatoare rutiere noi rezultând un număr de 2057 buc.
S-au montat şi demontat limitatoare de viteză în locurile prestabilite.
INDICATOARE STRAZI:
 s-au montat 13 indicatoare străzi montate în cartierul Tineretului, inclusiv stâlpi de susţinere
 s-au montat 10 indicatoare în zona Gării
 s-au înlocuit 10 indicatoare
 s-au efectuat lucrări de vopsitorie stâlpi

CONFECŢII METALICE ŞI MOBILIER URBAN

În cursul anului 2014, la acest capitolS-au realizat următoarele:
 s-au montat un nr de 80coşuri de gunoi
 s-au reparat 60 buc bănci, mese şah 20 buc şiS-au montat băncuţe noi 86 buc
 s-au făcut completări din înlocuiri la un nr. de 40 bancute, parcuri şi locuri joacă
 s-au montat 1 ansamblu cu 3 băncuţe şi 10 jardiniere de flori din granit în piaţa Unirii
 s-au confecţionat şi montat un nr. de 10 mese şah şi 16 bănci metal,
 s-au montat stâlpi metalici, bariere în diferite puncte ale oraşului pentru protejarea spaţiului verde şi evitarea intrării
autoturismelor
 s-a montat ceas ornamental cu instalaţia de alimentare cu energie electrica aferenta în piaţa Unirii
 s-au reparat diferite scule Şi unelte din dotarea unităţii( greble, sape, roabe, lopeti, casmale etc )
 s-au înlocuit steagurile la intrarea/ieşire oraş

 bloc Ugira –S-a reparat instalaţia sanitară
 s-au confectionat capace gaigare – 10 buc
 s-au executat lucrari de modernizare ghena gunoi sc. nr. 2
 executat lucrari de reconditionare capotaje utilaje, obloane remorci si camioane, cadre sasiu utilaje , janti roti, bazine
apa autostropitoare si autovidanja, cabine auto
 reparat elemente joaca, semne circulatie
 reparat imprejmuiri din panouri plasa si tabla inclusiv stalpi la teren sport parc Est, l.joaca nr. 27, tarc cani din parcuri,
sc. nr.4, gradinita Aleea Bujorului, l.j. cartier Bora, Jandarmerie, parcare bl. T2, Cimitirul eroilor, inclusiv vopsitorii
 executat gard nou parc Ialomiţa( varianta) din panouri bordurate ( demolat gard vechi,lucrări terasamente la nivelul
banchetei, umpluturi cu piatra, nivelari, compactari)
 executat baracă metalică adapost scena pentru adăpost componente scenă
 executat compartimente la depozitul de pământ vegetal, conf. uşi beci sera + adăpost câini, jgheaburi beci, porţi
handbal şc. nr. 4
 vopsit arcadă intrare oraş

 confecţionat plăcuţe căruţă 100 buc
 demontat instalaţii ornamentale, verificat, montat
 reparat instalaţie sanitară casa de cultură
 reparat instalaţie electrica PT15
 executat instalaţie alimentare cu apa sera nouă
 executat acoperirea cu folie sera nouă
 executat instalaţie electrica sera nouă
 executat instalaţie alimentare cu apa zona Bazinul de Înot
 montat în Pădure Peri 10 mese + 20 canapele
 modernizare toalete DADP

ACTIVITATEA DE REPARATII A MIJLOACELOR DE TRANSPORT ŞI A UTILAJELOR
În cadrul atelierului propriu de reparaţiiS-au executat revizii curente în vederea inspecţiilor anuale la toate mijloacele auto
din dotarea DADP şi reparaţii accidentale .

ACTIVITATEA DE ECARISAJ
 S-a asigurat hrana câinilor fără adăpost şi a fost efectuată igienizarea cuşetelor pentru câini.
 S-a executat instalaţia electrică
LUCRĂRI DIVERSE
 S-a evacuat apa din subsolurile blocurilor la cererea asociatiilor de proprietari
 S-a montat şi demontat scena
 S-a participat la dezapezire
 S-au montat şi demontat sectii de votare cu ocazia alegerilor
ILUMINAT PUBLIC
În perioada ianuarie – decembrie 2014 am încercat să asigurăm o vizibilitate cât mai bună atât trecătorilor cât şi a
mijloacelor care circulă 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 înlocuit becurile arse,S-a săpat şanţ şiS-a înlocuit cablul defect,S-au
achizitionat lîmpi noi pentru iluminatul public.

 S-au efectuat lucrari de modernizareextindere reţea iluminat public pe străzile Orion, Mărăşeşti, Viilor, Ianache, de la
Orion la sos. Nordului.
 S-a executat alimentare cu energie electrica la platforma din zona Bazin de Înot si reţea iluminat public.
 S-a reparat semafor Cosminului, inlocuit cablu electric si 2 semafoare.
 S-a început excecuţia lucrarii ,,semaforizare’’ intersecţia b-dul M.Basarab / str. V. Alecsandri/ Aleea Manastirii
Având în vedere că pe parcursul anului 2014 a existat o bună colaborare între conducerea unităţii şi personalul din cadrul
compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului Slobozia precum şi experienţa în domeniu acumulată, am convingerea
că împreună cu întreg personalul din cadrul direcţiei, în anul 2015 vom reuşi să rezolvăm şi mai operativ toate problemele cu care
ne vom confrunta.
DIRECTOR,
Ing. Ştefan Ion

BIROU REGISTRU 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.
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.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2014
În anul 2013, 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 2014, un număr de 5441 de poziţii în Registrul Agricol, dintre care:
4583 de poziţii cu domiciliul în localitate, 696 de poziţii ale persoanelor cu domiciliul în alte localităţi şi 162 de poziţii ale
persoanelor juridice, care necesită operaţiuni de ţinere la zi şi centralizare a datelor din registrul agricol. În acest sens, pentru
informarea deţinătorilor de case, terenuri şi animale, s-a procedat la afişarea pe raza municipiului a anunţurilor prin care se aduce
la cunoştinţa cetăţenilor obligativitatea declarării datelor cuprinse în registrul agricol.
De asemenea, în anul 2014, s-au efectuat un număr de 27 operaţiuni privind modificarea datelor din registrul agricol,
activitate presupunând completarea unei declaraţii şi semnarea acesteia în faţa secretarului municipiului Slobozia.
În anul 2014 s-au eliberat un număr de 50 de certificate de producător, 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 2015 şi situaţia privind suprafaţa recoltată
şi producţia obţinută, aplicarea îngrăsămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi.
De la începutul anului 2014 şi până la data de 30.12.2014 s-au înregistrat un număr de 4330 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 412 de
contracte de arendă şi acte adiţionale la acestea.
În ceea priveşte activitatea de autorizare a activităţilor comerciale, biroul Registru Agricol a emis anul acesta un număr de 50
de acorduri de funcţionare noi şi a prelungit aceste documente pentru 90 de societăţi comerciale.

Întocmit,
Şef Birou,c.j. Ciobanu Alina

COMPARTIMENT ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
AUTORITATE TUTELARĂ
Compartimentul Autoritate Tutelară funcţionează în cadrul Direcţiei Juridice, Contencios, Relaţii Publice aflată în subordinea
directă a SecretaruluiMunicipiului Slobozia.

Obiectul de activitate al serviciului Autoritate Tutelară s-a desfăşurat în concordanţă cu dispoziţiile legislative,
compartimentul având următoarele atribuţii:

 efectuarea de anchete psihosociale sau adrese după caz, la solicitarea instanţei de tutelă în acţiunile civile sau a cabinetelor
notariale, având ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea domiciliului minorilor, stabilirea pensiei de întreţinere
sau a unui program de vizitare, stabilirea filiaţiei şi încuviinţare nume minor, etc.;
 consilierea şi asistarea persoanele vârstnice în faţa notarului public, în vederea încheierii contractelor de întreţinere

conform Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Înainte de asistarea în faţa notarului, Autoritatea
Tutelară preia documentaţia şi efectuează ancheta socială la domiciliul persoanei vârstnice şi al întreţinătorilor.
Potrivit modificării acestui act normativ prin Legea 270/2008 privind modificarea Legii 17/2000, la solicitarea persoanei
vârstnice, Autoritatea Tutelară are obligaţia de a acorda consiliere gratuită în vederea încheierii contractelor care au ca obiect
bunurile mobile sau imobile ale persoanelor vârstnice respective. Totodată, acest compartiment a dobândit calitate procesuală
activă, putând să promoveze acţiune de reziliere a contractelor de întreţinere în nume propriu şi în interesul persoanei întreţinute,
în cazul în care întreţinătorii nu-şi îndeplinesc obligaţiile contractuale. În acest sens, Autoritatea Tutelară solicită serviciului public
de asistenţă socială, în termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării persoanei vârstnice, să efectueze o anchetă socială în
maxim 10 zile de la înregistrarea sesizării. În baza anchetei sociale, Autoritatea Tutelară va propune măsurile necesare de
executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat şi va putea solicita în instanţă rezilierea contractului;
 consilierea părţilor contractului de întreţinere, în cazul în care nu sunt respectate clauzele contractuale;
 promovarea în instanţă a acţiunilor de reziliere a contractelor de întreţinere, în cazul în care, în urma consilierii nu s-a reuşit
concilierea părţilor;
 efectuarea de anchete sociale cu privire la persoanele condamnate care au depus cerere de întrerupere a executării

pedepsei, graţiere, liberare condiţionată;
 odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 60/2012, Autorităţii Tutelare i-au revenit atribuţii noi cu privire la numirea
curatorului special în situaţiile prevăzute de lege, la cererea expresă a notarilor publici. În acest caz, s-a procedat la
întocmirea dispoziţiilor şi a materialului care a stat la baza desemnării curatorului special cu privire la actele juridice
referitoare la minori şi persoane cu dizabilităţi psihice;
 odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Civil, s-a dispus ca instanţa de tutelă să autorizeze acte juridice ce privesc minorii şi
persoanele puse sub interdicţie pe cale judecătorească, prin hotărâri judecătoreşti, nemaifiind necesară aprobarea prin
Dispoziţia Primarului. În acest sens, la solicitarea instanţei de tutelă, verificările cu privire la oportunitatea încheierii acestor
acte juridice au fost efectuate de către Autoritatea Tutelară, potrivit art.145, alin.1 din Codul Civil;
 efectuarea

anchetelor sociale

în cazul instituirii tutelei şi curatelei, întocmeşte

inventarul cu bunurile persoanei

reprezentate şi efectuează controalele periodice, potrivit art. 140 şi art 151 - art. 153 din Codul civil la solicitraea Instanţei
de tutelă;
 efectuarea anchetelor sociale în vederea emiterii ordinului de protecţie, potrivit Legii nr.
şi combaterea violenţei în familie;

217/2003 pentru prevenirea

 rezolvarea solicitărilor instanţelor de judecată, a organelor de poliţie, cât şi a spitalelor de psihiatrie cu privire la problemele
ce ţin de natura serviciului;
 efectuează anchete sociale pentru minorii care au comis fapte penale, în vederea expertizării psihiatrice, la cererea unităţii
de specialitate ( Serviciul de Medicină Legală), precum şi potrivit Legii 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea
soluţionării proceselor;
 participarea la internări voluntare/nevoluntare ale persoanelor vârstnice sau cu dizabilităţi

psihice,

în

colaborare

cu

medicul de familie, organele de poliţie şi cu Serviciul de Asistenţă Socială, după efectuarea cercetărilor prealabile pe teren şi
întocmirea documentaţiei, potrivit Legii nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice;
 anchete sociale şi adrese întocmite, cu privire la persoanele adulte care au săvârşit fapte penale, asupra cărora s-a luat
măsura de siguranţă a internării medicale, conform art.114 Cod Penal, la solicitarea instituţiilor medicale de specialitate;
 efectuează anchete sociale cu privire la obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului, conform HG nr.
52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;

OUG nr. 111/2010 privind concediul şi

 întocmeşte proiecte de dispoziţii şi materialul care a stat la baza acestora, cu privire la autorizarea schimbării pe cale
administrativă a numelui minorului, în situaţia în care părinţii nu se înţeleg, conform Ordonanţei nr. 41/2003 privind
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice;
 efectuează cercetările solicitate de instanţa de judecată în dosarele ce au ca obiect declararea judecătorească a dispariţiei
sau a morţii, conform art. 944 din Codul de procedură Civilă;
 asigurarea asistenţei juridice a cetăţenilor, constând în informaţii şi chiar redactarea sub îndrumarea şefului de serviciu, a
diferitelor tipuri de acţiuni;
 desfăşurarea de activităţi în cadrul biroului concretizate în înregistrarea, redactarea şi expedierea lucrărilor, redactarea
opisurilor, scăderea lucrărilor, îndosarierea şi arhivarea acestora.

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2014
În anul 2014, Autoritatea Tutelară a desfăşurat din punct de vedere statistic următoarele activităţi:
Nr. Crt.
1

Obiectul de activitate

2014

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

159

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

11

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.

37

4

Anchete sociale privind propunerea curatorului şi instituirea curatelei de către instanţa de tutelă pe

73

seama persoanelor cu handicap şi a interzişilor, potrivit Codului civil.
5

Anchete sociale în vederea acordării indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului, potrivit OUG.

37

111/2010.
6

Dispoziţii şi adrese/referate ce au stat la baza emiterii acestora cu privire la instituirea curatelei privind

28

minori şi persoane adulte puse sub interdicţie
7

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

5

8

Efectuarea cercetărilor solicitate de instanţa de judecată în dosarele ce au ca obiect declararea

2

judecătorească a dispariţiei sau a morţii, conform art. 944 din Codul de Procedură Civilă,
9

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

36

combaterea violenţei în familie
10

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

12

fapte penale,
11

Procese-Verbale de afişare a Încheierilor de şedinţă privind instituirea curatelei de către Instanţa de

26

Judecată,
12

Luarea în evidenţă a Citaţiilor/Comunicărilor primite de la Instanţa de judecată

26

13

Diverse cereri şi sesizări scrise ce au fost soluţionate potrivit naturii serviciului

5

14

Consilierea cetăţenilor cu privire la modificările survenite în urma intrării în vigoare a noului Cod civil,

111

referitor la instituţia tutelei/curatelei,
Total lucrări operate în registratura Infocet.

ŞEF SERVICIU ,

jr. Barbu Emilian

568

ÎNTOCMIT,

cj Rusen Tudoriţa

SERVICIUL JURIDIC
Serviciul Juridic, prin personalul de specialitate (consilieri juridici) a reprezentat UAT, Consiliul Local al Municipiului Slobozia,
Primarul, Primăria Municipiului Slobozia, DADP, SPCLEP, DMCIST, SPAS şi Comisia Locală 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 şi 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 2014, entitatea reprezentată (UAT, Primarul, etc) au fost citaţi în judecată în 164 de dosare 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.
În aceste dosare s-au formulat cereri, întâmpinări, apeluri, recursuri, concluzii scrise şi orale (dupa caz), s-au administrat
probe, s-au intocmit anchete sociale, s-a realizat corespondenta cu instanţele judecătoreşti.

Alte activitati:

 S-au formulat si redactat răspunsuri la petiţii şi solicitari inaintate serviciului nostru de catre persoane fizice si juridice;
 S-au formulat si redactat procese verbale de afişare a publicaţiilor de vânzare la licitaţie publică în cadrul procedurilor de
executare silită;
 S-au arhivat (opisat si numerotat) dosarele finalizate în anul precedent;
 Juriștii 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;
 S-au definitivat hotărarile judecătoresti în vederea punerii acestora în executare (recuperare creanţe, reziliere contracte,
evacuare, insolvabilitate, etc);
 S-au întocmit şi comunicat notificări/somaţii în vederea recuperării debitelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi
irevocabile, investite cu formulă executorie

 S-au avizat pentru legalitate contracte comerciale de vânzare-cumpărare, de concesiune, de închiriere, de prestări servicii,
de muncă sau de furnizare;
 S-au întocmit acte adiţionale la contractele de concesiune care au suferit modificări.
 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 ;
 S-au avizat pentru legalitate toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii Consiliului Local;
 S-au avizat note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;
 S-au avizat pentru legalitate deciziile emise de Serviciul Rresurse Umane;
 Juriștii 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;
 Gestionarea întocmirii documentatiei necesare in vederea promovarii actiunilor in instantă.
 Participarea activă la toate şedinţele Consiliului Local al Municipiului Slobozia

În considerentul atribuţiilor postului acordăm 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 avizăm 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 Municipiului Slobozia, care nu au încadrat consilier
juridic.

Şef serviciu juridic,
Jr. Barbu Emilian

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Direcţia Impozite şi Taxe Locale desfăşoară activităţi 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.

Principalele venituri ale anului 2014 şi proporţia realizării acestora:

Bugetul total al municipiului Slobozia pentru anul 2014 a fost de 111.055,56 mii lei, din care 58.698,65 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, în care se concretizează activitatea noastră, sunt prevăzute în buget în sumă totală de 58.698,65 mii lei şi
realizate în sumă de 53.976,40 mii lei, aceasta reprezentând un procent de încasare de 92%.
În total, de la persoanele fizice municipalitatea a încasat în anul 2014 peste 12.667 mii lei, iar de la persoanele juridice peste
11.876 mii lei.
Impozitele locale în anul 2014 au rămas la nivelul celor din anul precedent.

În bugetul anului 2014 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 12.200 mii lei suma încasată conform contului
de execuţie la 31.12.2014 fiind de 9352,32 mii lei acesta realizându-se în proporţie de 77%;
 impozitul pe teren persoane fizice şi juridice, care a fost previzionat în buget în sumă totală de 4.000 mii lei, suma încasată
conform contului de execuţie fiind de 3229 mii lei reprezentând un procent de încasare de 81% şi,
 taxa judiciară de timbru previzionată în buget în sumă totală de 900 mii lei, suma încasată 520 mii lei, reprezentând un
procent de încasare de 58%.
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 totală de 3901 mii lei, suma încasată conform contului de execuţie fiind de 3565 mii lei reprezentând un procent
de încasare de 91%.

- mii lei-

Suma estimata in
DENUMIREA INDICATORILOR
buget

TOTAL VENITURI :d.c.
VENITURI PROPRII

Suma
realizata

111.055,56 102.747,33

Proporti
a
realizarii
93%

58.698,65

53.976,40

92%

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

29.455

29.799,66

101%

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

17.100

13.101,32

77%

47.789

47.188,42

99%

2742,31

2414

88%

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cote defalcate din TVA, tx.
pe utiliz. bunurilor)
VENITURI DIN PROPRIETATE (chirii si concesiuni)

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (tx.extrajudiciara de timbru, amenzi)
VENITURI DIN CAPITAL (venituri din valorificarea unor bunuri )
SUBVENTII

3830

3294

86%

989

1151

116%

6035

3488

58%

Rezultatele activităţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale

În perioada 01.01.2014-31.12.2014, inspectorii din cadrul Compartimentului stabilire, constatare, impunere impozite, taxe şi
alte venituri – persoane fizice au emis şi soluţionat un număr de 11.782 documente dintre care:
 Certificate de atestare fiscală 5720;
 Înregistrări clădire, teren, mijl. de transport 2531 ;
 Radieri mijloace de transport 902;
 Cereri recalculare impozit clădire şi teren 2279- Cereri de compensare şi restituirea sumelor achitate în plus 257;

 Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 542;
 Diverse comunicări către instituţii publice (Poliţie, Judecătorie, executori bancari, executori judecătoreşti, Direcţia
Finanţelor Publice) 1056;
 Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale 495;
 În perioada 01.01.2014-31.12.2014 în cadrul compartimentului s-au înregistrat 11782 operări (completări, modificări,
înregistrări, încetări de matricole teren, clădire şi mijloace de transport).
În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 activitatea Compartimentului Executare Silită - Persoane Fizice a constat în emiterea şi
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 număr de 15.458 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 30.01.2014 s-a emis un număr de 2719 somaţii şi titluri executorii. Acestea s-au transmis în teren prin inspectori fiscali şi prin
curieri cu scrisoare recomandată, procedura de comunicare fiind finalizată şi prin publicitate (afişarea pe Internet).Valoarea
înscrisă în aceste titluri executorii este de 8.044.970 lei.
Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită, la bugetul local, s-a încasat suma de 3.000.139 lei, sumă ce cuprinde
debite restante.

Prelucrarea şi verificarea documentelor

În vederea stabilirii patrimoniului debitorilor s-a efectuat o serie de verificări constând în comunicarea de adrese în vederea
obţinerii informaţiilor necesare de la diversele instituţii cum ar fi, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei, Direcţia
Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanei, dar şi 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 2214 popriri. Mai mult, întrucât o parte din debitele poprite au fost încasate din mai
multe surse s-a procedat la emiterea unui număr de 176 sistări.

Dosarele de insolvabilitate

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 s-au efectuat verificări în vederea declarării stării de insolvabilitate. În urma
verificărilor au rezultat 92 procese verbale de insolvabilitate şi dosare transmise spre radiere din evidenţele fiscale.

Compartimentul de stabilire, urmărire, constatare
şi executare silită persoane juridice

Compartimentului de stabilire, urmarire, constatare si executare silita persoane juridice a emis şi soluţionat un număr de
2408 documente dintre care:
 Certificate de atestare fiscală 946;
 Inregistrari clădire, teren, mijloace de transport 637;
 Radieri mijloace de transport 128;
 Cereri recalculare impozit clădire şi teren, modificari baza de date (rapoarte inspectii fiscale) 197;
 Cereri de compensare şi restituirea sumelor achitate in plus 63;
 Diverse comunicări catre instituţii publice (Poliţie, Judecătorie, executori bancari, executori judecătoreşti, Direcţia
Finanţelor Publice) 205;

 Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale 49;
 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) 36;
 Au fost verificate 147 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 55 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 01.01.2014-31.12.2014 în cadrul compartimentului s-au înregistrat 2408 operări (completări, modificări,
înregistrări, încetări de matricole teren, clădire şi mijloace de transport).

Compartiment amenzi

În perioada anterior menţionată s-a primit spre executare silită un număr de 10.066 procese verbale de constatare a
contravenţiilor dintre care 700 au fost returnate întrucât nu îndeplineau condiţiile legale pentru executare, 2560 au fost verificate
şi restituite întrucât s-au achitat în 48 de ore iar 6.806, cu o valoare totala de 2.283.277 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 si taxe:

 numar total chitante emise in anul 2014 – 104.824


103.384 plati la ghiseu;



1.336 plati cu cardul;



104 plati online.

Compartimentul “Control şi inspecţie fiscală”

Prezentarea inspecţiilor fiscale realizate în anul 2014. Sinteza rezultatelor din inspectiile fiscale efectuate in anul 2014.
În anul 2014, s-au efectuat inspecţii fiscale pentru un numar de 42 persoane juridice.

În urma activităţii inspecţiilor fiscale realizate în anul 2012 au rezultat diferenţe stabilite in plus la control în sumă totală de
43.768 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;
În urma inspecţiilor fiscale efectuate s-au corectat bazele impozabile ale contribuabililor persoane juridice conform
evidenţelor contabile ale acestora, precum şi a situaţiilor faptice găsite pe teren de inspectorii aflaţi în control.
Se precizează că în anul 2014 nu au fost cazuri de evaziune fiscală care să conducă la cercetarea penală a contribuabililor.

Director executiv
ec.Virginia Adam

COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ, S.S.M. , S.V.S.U.
Conform principalelor atribuţii Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă desfăşoară acţiuni de limitare şi înlăturare a
urmărilor situaţiilor de urgenţă la toate tipurile de riscuri în colaborare cu serviciile profesioniste.
De asemenea, pune în aplicare măsurile dispuse de Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi colaborează
cu toate structurile locale, judeţene sau naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de operativitate
crescut şi desfăşurarea unor intervenţii operative şi eficiente.
Astfel, principalele situaţii de urgenţă cu care s-a confruntat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în perioada la care
facem referire în prezentul raport, 01.01.2014 – 31.12.2014 au fost :
- condiţiile meteorologice din sezonul rece, în acest an municipiul Slobozia fiind afectat de precipitaţii abundente, care au
necesitat o atenţie deosebită şi intervenţie operativă pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative asupra locuitorilor
municipiului Slobozia, s-a intervenit conform Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor
de urgenţă specifice sezonului rece; cu sprijinul directorilor liceelor din oraş am asigurat cazarea la internate a cetăţenilor surprinsi

de închiderea circulaţiei pe drumurile publice; (acestora, prin grija angajaţilor S.P.A.S. le-au fost distribuite hrană şi ceai cald). S-a
organizat, împreună cu Poliţia Locală şi Serviciul Public de Asistenţă Socială depistarea persoanelor fără adapost şi conducerea
acestora la locurile de primire amenajate, evitându-se astfel problemele posibile (degerături, decese) datorate temperaturilor
extreme (ger)
- tot din cauza precipitaţiilor abundente şi a temperaturilor extrem de scăzute cu care ne-am confruntat în perioada la care
facem referire, conform avertizărilor şi atenţionărilor hidrologice prin care eram anunţaţi de unele riscuri pe râul Ialomiţa în
sectorul de competenţa (poduri de gheaţă, blocaje de gheţuri) s-a executat urmărirea operativă a evoluţiei acestor fenomene
concomitent cu menţinerea permanentă a legăturii cu Sistemul de Gospodărire a Apelor (S.G.A.) Ialomiţa în scopul unei acţiuni
eficiente pentru înlăturarea eventualelor situaţii care ar fi periclitat siguranţa cetăţenilor.
- condiţiile meteorologice din sezonul cald- şi în acest an, Municipiul Slobozia confruntându-se cu temperaturi peste medie,
fapt ce punea în pericol sănătatea populaţiei. Pentru a înlătura aceste posibile efecte membrii compartimentului au instalat
puncte de prim ajutor în municipiu, şi, în colaborare cu angajaţii Serviciului Public de Asistenţă Socială au oferit cetăţenilor care au

solicitat consultaţie medicală, apă şi informaţii pentru a trece cu bine peste problemele ridicate de temperaturile extreme
(canicula).
Tot din cauza condiţiilor meteorologice din sezonul cald, membrii S.V.S.U. au participat alături de serviciile de urgenţă
profesioniste la evacuarea apelor rezultate din furtunile ce s-au abătut asupra municipiului (cartierul Bora, str. Independenţei, str.
Ianache, str. Plevnei, str. N. Balcescu, Bazarul Municipal, cartierul de tineret), precum şi la evacuarea crengilor şi copacilor
doborâţi pe căile pietonale şi rutiere.
În această perioadă, la dispoziţia Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a fost convocat de câte ori a fost
nevoie Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Slobozia pentru analizarea situaţiilor de urgenţă apărute şi
luarea măsurilor pentru înlăturarea acestora.
Pe linia colaborării cu celelalte structuri locale:
În vederea întocmirii Planului Comitetului Judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2014 am înaintat către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru

Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, Planul Comitetului Local de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea
situaţiilor de urgenţă pe anul 2014.
Pentru întocmirea analizei privind utilizarea resurselor materiale şi financiare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Ialomiţa am înaintat la Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa
situaţia cheltuielilor efectuate de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Slobozia pe anul 2013 pentru asigurarea funcţiilor de
sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Ialomiţa conform HGR 2288/2004.
Conform Planului Judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteo periculoase şi accidentelor la construcţii
hidrotehnice, pentru actualizarea situaţiei cu mijloace de intervenţie asigurate de operatorii economici şi instituţiile publice, am
transmis către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa situaţia cu mijloacele
de intervenţie asigurate de operatorii economici şi instituţiile publice din Municipiul Slobozia care pot fi puse la dispoziţia
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, condiţionat de rezolvarea situaţiilor de urgenţă ale Municipiului Slobozia.
Totodată, am întocmit Planul Local de Apărare Împotriva Inundaţiilor, Gheţurilor şi Poluărilor Accidentale pentru perioada
2014-2017.

Am participat la convocările de pregătire organizate trimestrial de I.S.U.Ialomiţa.
Pe linia Pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru aparare, am reactualizat Carnetul de mobilizare şi Cererile de
mobilizare la locul de muncă a personalului Primăriei Slobozia .
Membrii S.V.S.U. Slobozia au participat, la solicitarea serviciilor profesioniste de urgenţă (Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă “Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa) la localizarea şi stingerea unor incendii de vegetaţie uscată în zona de competenţă
respectiv împrejurimile cartierelor Slobozia Nouă, Bora, precum şi la localizarea şi stingerea altor incendii izbucnite la locuinţele
cetăţenilor şi la spaţii comerciale.
Pe linia informării populaţiei privind riscurile la care se expune, în colaborare cu I.S.U. “Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa,
am participat la campaniile “F.O.C” – Flăcările Omoară Copii şi “R.I.S.C.” – Renunţă! Improvizaţiile Sunt Catastrofale – prin
distribuirea de materiale informative către populaţie.
Tot în această perioadă s-a acţionat, la solicitarea asociaţiilor de proprietari la evacuarea apelor acumulate la subsolurile
blocurilor de locuinţe.

În această perioadă, conform atribuţiunilor de serviciu angajaţii Compartimentului Protecţie Civilă SSM şi SVSU şi-au întocmit
documentele prevăzute, s-au executat operaţiunile de service la aparatura de înştiinţare – alarmare conform planificării şi,
conform Planului de pregătire pe anul 2014 şi-au continuat pregatirea profesională, prin studiul legislaţiei şi participarea la cursuri
de instruire, perfecţionare.
De asemenea în această perioadă s-a efectuat instruirea lunară şi trimestrială a angajaţilor Primăriei Slobozia în domeniul
Situaţiilor de Urgenţă, conform tematicii aprobată de angajator.
În cursul anului 2014 nu s-au înregistrat accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale, organizarea activităţii de prevenire
şi protecţie realizându-se în conformitate cu dispoziţiile Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi H.G. 1425/2006
(Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 329/2006) – cu modificările şi completările ulterioare.
Instruirea personalului a fost efectuată potrivit regulamentului de organizare a activităţii de instruire în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, la nivelul Primăriei Municipiului Slobozia – Aparatul de specialitate al primarului, având la baza tematicile de
instruire întocmite de lucrătorul desemnat, aprobate de angajator.

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă s-a întrunit în şedinţe trimestriale dezbătând şi rezolvând diverse aspecte legate
de activităţile de prevenire şi protecţie.
Având în vedere prevederile Legii 319/2006 şi H.G. 355/2007 – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor - s-a efectuat
controlul medical de medicina muncii, acest serviciu fiind prestat pentru toţi angajaţii. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor pe
perioada sezonului rece s-a efectuat vaccinarea antigripală a lucrătorilor. Au fost achiziţionate materiale necesare acordării
primului – ajutor (truse medicale, kit-uri de înlocuire a truselor medicale deja existente). Persoanele desemnate cu acordarea
primului ajutor au urmat cursuri de instruire organizate de Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Ialomiţa. S-au procurat şi
s-au distribuit materiale igienico-sanitare necesare lucrătorilor.
Au fost luate măsuri în ceea ce priveşte întreţinerea, verificarea şi exploatarea corespunzatoare a centralelor termice aflate în
administrarea Primăriei Municipiului Slobozia precum şi verificarea P.R.A.M, de către societăţi comerciale autorizate în domeniu.
În conformitate cu prevederile H.G. 1146/2006 privind utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă,
muncitorul calificat din cadrul Compartimentului Secretariat, protocol, activităţi gospodăreşti, a urmat un program de reautorizare

din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activităţile specifice meseriei de electrician de întreţinere, în cadrul
unui operator economic abilitat.
Lucrătorii îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă bune, birourile fiind dotate cu instalaţii de încălzire corespunzătoare
şi instalaţii de climatizare şi ventilaţie.
Plecând de la premisa că resursa umană este un bun de preţ, vom continua monitorizarea gradului de siguranţă a angajaţilor
dispunând măsuri de remediere ori de câte ori va fi cazul.
Vom avea în vedere alocarea din buget a sumelor necesare susţinerii măsurilor de prevenire şi protecţie.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor pe şantierele temporare şi mobile de investiţii ale primăriei municipiului Slobozia (
conform H.G.R. nr. 300/2006 )s-a continuat contractul de coordonare în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata
realizării lucrărilor de investiţii pe şantierul Modernizare Piaţa Revoluţiei din Slobozia.
Şef S.V.S.U.
Marinescu Ionel

SERVICIUL DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
În anul 2014, Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a urmărit realizarea următoarelor obiective:
a) număr certificate de urbanism = 751.
b) număr autorizaţii de construire = 420.
c) număr certificate de nomenclatură stradală = 322.
d) număr referate pentru Consiliul Local = 35.
e) număr amenzi = 1.
f) număr controale în disciplina în construcţii = 30.
g) număr acţiuni comune cu Inspecţia în Construcţii = 14.
h) număr verificări în teren de lucrări fotografice = 12.
i) număr contracte de concesiune = 105.
g) număr contracte de concesiune cimitir = 95.

Valori taxe încasate
a) taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism = 12.371 ,00 RON;
b) taxe pentru eliberarea autotizaţiilor de construire (inclusiv regularizarea taxelor) = 256.894,00 RON;
c) taxe pentru eliberarea certficatelor de nomenclatura stradală = 3.229,00 RON;

Menţionăm că serviciul s-a preocupat de promovarea şi urmărirea modului de realizare a prevederilor din următoarele
hotărâri ale Consiliului Local:

1) H.C.L. nr. 13 din 31.01.2014 - privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de uz si servitute referitoare la
bunuri din domeniul public al Municipiului Slobozia, in favoarea SC Enel Distributie Dobrogea SA
2) H.C.L. nr. 15 din 31.01.2014 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Extindere spatiu comercial", strada
Decebal, bloc U 50, scara B, parter
- în curs de execuţie.
3) H.C.L. nr. 16 din 31.01.2014 - privind concesionarea fără licitaţie publică a suprafeţei de 14,00 mp. teren situat pe strada
Decebal, bloc U50, scara B, parter, către domnii STERE COSTIN-IONUŢ şi STERE MARIUS-STELIAN
- a fost încheiat contract de concesiune
4. H.C.L. nr. 39 din 27.02.2014 - privind completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului
privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.C.L. nr. 41 din 27.02.2014 - privind actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Slobozia;
- în evidenţă.
6. H.C.L. nr. 56 din 27.03.2014 - privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de 1.676 m.p. teren situat în
domeniul public al Municipiului Slobozia, pe Bulevardul Chimiei, nr. 10 A către dl. Zărnescu Ion ;
- incheiat act aditional la contract
7. H.C.L. nr. 57 din 27.03.2014 - privind completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului
privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare;
- în evidenţă.
8. H.C.L. nr. 58 din 27.03.2014 - privind modificarea H.C.L. nr. 196/31.10.2013 privind retragerea dreptului de folosinţă a
unor terenuri acordate pentru construirea unei locuinţe în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- în evidenţă.

9. H.C.L. nr. 59 din 27.03.2014 - privind dezmembrarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia
10. H.C.L. nr. 71 din 24.04.2014 - privind stabilirea amplasamentelor pe care se vor desfăşura activităţi culturale şi
comerciale în aer liber în Municipiul Slobozia
- în evidenţă.
11. H.C.L. nr. 72 din 24.04.2014 - privind stabilirea de măsuri referitoare la atribuirea gratuită de terenuri ce aparţin
Municipiului Slobozia către apicultori, în vederea amenajării vetrelor de stupină;
12. H.C.L. nr. 76 din 24.04.2014 - referitoare la modificarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea şi înlocuirea Anexei
la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al
Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare
- în evidenţă.

13. H.C.L. nr. 77 din 24.04.2014 - referitoare la modificarea H.C.L. nr. 144/20.11.2008 privind transmiterea în administrarea
Grupului Şcolar ”Mihai Eminescu” a suprafeţei de 12.600,00 m.p., teren situat în municipiul Slobozia, strada George Enescu, pe
durata realizării investiţiei ”Campus Şcolar”
14. H.C.L. nr. 87 din 28.05.2014 - privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Slobozia a unei
suprafeţe de teren de 15,00 ha aferent Platformei Industriale IMM
15. H.C.L. nr. 89 din 28.05.2014 - referitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea şi
înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul
public al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare
16. H.C.L. nr. 94 din 28.05.2014 -

privind modificarea art. 1 din Capitolul II al contractului de concesiune nr.

2497/15.07.2010, la care au rezultat diferenţe de teren în urma efectuării lucrărilor de cadastru urban
- incheiat act aditional la contract.

17. H.C.L. nr. 96 din 28.05.2014 - privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă în
Municipiul Slobozia
- în evidenţă.
18. H.C.L. nr. 106 din 26.06.2014 - prin care se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului aferent Parcului
Industrial IMM Slobozia
-licitaţie.
19. H.C.L. nr. 108 din 26.06.2014 - privind modificarea art. 1 din Capitolul II al contractului de concesiune nr.
2504/25.08.2010, la care au rezultat diferenţe de teren în urma efectuării lucrărilor de cadastru urban
-

incheiat act aditional la contract.

20. H.C.L. nr. 113 din 05.07.2014 - referitoare la modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 103/28.07.2011
privind modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care
alcătuiesc domeniul public al Municipiului Slobozia -în evidenţă.

21. H.C.L. nr. 120 din 17.07.2014 - privind modificarea art. 1 din Capitolul II al contractului de concesiune nr.
2169/18.06.2007, la care au rezultat diferenţe de teren în urma efectuării lucrărilor de cadastru urban
- incheiat act aditional la contract.
22. H.C.L. nr. 121 din 17.07.2014 - privind modificarea art. 1 din Capitolul II al contractului de concesiune nr.
2660/28.12.2012, la care au rezultat diferenţe de teren în urma efectuării lucrărilor de cadastru urban
-

incheiat act aditional la contract.

23. H.C.L. nr. 146 din 30.09.2014 - privind retragerea dreptului de folosinţă a unor terenuri acordate pentru construirea unei
locuinţe în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare - în evidenţă.
24. H.C.L. nr. 147 din 30.09.2014 - privind modificarea art. 1 din Capitolul II al contractului de concesiune nr.
1852/09.02.2006, la care au rezultat diferenţe de teren în urma efectuării lucrărilor de cadastru urban
-

incheiat act aditional la contract.

25. H.C.L. nr. 155 din 30.09.2014 - privind completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului
privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare - în evidenţă.
26. H.C.L. nr. 155 din 30.09.2014 - privind aprobarea Plan urbanistic de detaliu - ,,EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL” - strada
Lacului, bloc G110, scara A, ap. 11 - în evidenţă.
27. H.C.L. nr. 172 din 30.10.2014 - privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe de teren de 15,00 mp., situată
în municipiul Slobozia, strada Lacului, bloc G 110, scara A, apartament 11, către domnul Popescu Corneliu
- încheiat contract de concesiune.
28. H.C.L. nr. 173 din 30.10.2014 - privind concesionarea directă a unor terenuri aferente spaţiilor aflate în proprietatea
Societăţii Cooperatiste ”Muncă şi Producţie” Slobozia
- încehiate contracte de concesiune.

29. H.C.L. nr. 174 din 30.10.2014 - privind aprobarea P.U.D. – ,, AMENAJARE ACCESE ŞI PARCARE” - STRADA FILATURII, FN
- în evidenţă.
30. H.C.L. nr. 174 din 30.10.2014 - privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1.600 mp. situat în
domeniul privat al Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa, zona fostei Filaturi
- licitaţie.
31. H.C.L. nr. 198 din 08.12.2014 - privind dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia
32. H.C.L. nr. 199 din 08.12.2014 - privind completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului
privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare
- în evidenţă.

33. H.C.L. nr. 200 din 08.12.2014 - privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren aflat în domeniul privat al
Municipiului Slobozia către Agenţia Naţională pentru Locuinţe
34. H.C.L. nr. 212 din 18.12.2014 - referitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea şi
înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul
public al Municipiului Slobozia
- în evidenţă.
35. H.C.L. nr. 213 din 18.12.2014 - privind darea în administrare a imobilului situat în Slobozia, zona Parcul Tineretului, str.
Polivalentă nr. 3 către Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia.

Întocmit ,
ing. Marian Cornel

COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ
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.

APLICAȚII ÎN CURS DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2015
Deasemenea, în anul 2014, am început dezvoltarea unui portal intranet al Municipiului Slobozia, care să includă:
 Sistemul Electronic de Petiții Online – Aplicație ce va facilita interacțiunea cetățenilor Municipiului Slobozia cu instituția
noastră, din confortul locuinețelor dumnealor.
 Sistemul Electronic pentru Dezbateri Publice – Aplicație prin intermediul căreia oferim posibilitatea cetățenilor de a aduce
opinii pro sau contra asupra proiectelor în desfășurare.
 Portalul Municipiului Slobozia – Dezvoltarea unui portal complex al Municipiului Slobozia

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 2014 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 30 de sesizări, în scădere
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.

Întocmit / Redactat,
Consilier Mihai Palantin

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNALĂ, TRANSPORT, ULM
Compartimentul Gospodărie Comunală
Compartimentul a avut, în anul 2014, 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, de dezinsecţie şi deratizare
D. Administrarea unor elemente ale domeniului public al municipiului
E. Lucrări şi acţiuni diverse de natura gospodăriei comunale.
În anul 2014, Compartimentele Gospodărie Comunală, Transport şi U.L.M. au gestionat un număr total de 3.179 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 2014
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 2014, în evidenţe exista un număr de 371 locuinţe cu chirie, s-au eliberat un număr de 23 avize de
cumpărare, în prezent numărul de locuinţe cu chirie este de 348.
S-au prelungit, s-au reactualizat şi recalculat un număr de 157 contracte de închiriere şi s-au repartizat şi întocmit 9
contracte noi.
Din cauza debitelor mari, înregistrate la plata chiriei, s-a procedat la somarea a 25 chiriaşi rău platnici pentru achitarea
debitelor restante.
În anul 2014, s-au înregistrat 9 cereri pentru locuinţe sociale şi 83 cereri pentru închiriere locuinţe A.N.L.

S-au efectuat 3 schimburi de locuinţe ANL.
Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţii la locuinţele din fondul locativ de stat, în suma de 85.285 lei.
A fost întocmită, pentru aprobarea prin HCL, listele de priorităţi pentru acordarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor ANL, în
anul 2015.
S-au efectuat un număr de 21 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 de Protecţie a 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 deosebite
- 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.

C. Organizarea şi supravegherea activităţii de salubrizare stradală a municipiului şi de colectare a deşeurilor menajere de la
populaţie, agenţi economici şi instituţii, de dezinsecţie şi deratizare
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 locuiţe.
Valoarea totală a lucrărilor de salubrizare executate în anul 2014 a fost de 2.150.000 lei.
A fost întocmită documentaţia pentru atribuirea serviciului de salubrizare.
S-a procedat, împreună cu D.A.D.P. Slobozia, 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
Urmărirea modului de realizare, de operatorul S.C. Urban S.A., a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Au fost eliberate şi urmărite în execuţie un număr de 22 avize de săpătură pentru execuţie de lucrări pe domeniul public,
pentru care

s-au încasat taxe în valoare de 6.114 lei.

S-au supravegheat numeroasele intervenţii făcute de S.C. Urban S.A. pe domeniul public, pentru remedierea avariilor la
conductele de alimentare cu apă potabilă.

Activităţi curente, specifice gospodăriei comunale
Compartimentul Autoritatea de autorizare a
serviciilor de transport public local

Compartimentul a avut, în anul 2014, 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 1502 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 172 adrese provenite de la operatorii de transport în regim TAXI sau de la CNTR- Filiala
Ialomiţa
- au fost înregistrate un număr de 22 mopede şi utilaje mecanice
- au fost radiate din circulaţie un număr de 9 mopede şi utilaje
- s-au eliberat, un număr de 2770 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 147 autorizaţii TAXI.
A fost organizată procedură de atribuire a unui număr de 19 autorizaţii TAXI vacantate în anul 2014.
C.

În anul 2014, au fost eliberate un număr de 670 autorizaţii de liberă trecere pentru autovehiculele cu masa totală

maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în valoare totală de 87.266 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, au fost supuse dezbaterii
publice prin afişare pe site-ul Primăriei, urmând ca acestea să fie supuse aprobării Consiliului Local Slobozia în prima parte a anului
2015.

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.

Şef Serviciu gospodărie comunală,
Mihaela Neagu

