
 
RAPORTUL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI
privind starea economică, socială şi de mediu

a comunei Moldoveni Ialomiţa pentru anul 2012

    
  Astăzi , in sedinţă publică a Consiliului local, prezint  spre informare , raportul privind starea economico-socială  şi de mediu din anul 
2012, la nivelul comunei Moldoveni-Ialomiţa. 

  Comuna Moldoveni este situată in vestul judeţului Ialomiţa , in centrul Câmpiei Bărăganului şi  partea de sud-est a ţării, unde activităţile 
principale a le locuitorilor sunt cele specifice zonei: 

Agricultură
Comerţ
Apicultură
Creşterea animalelor 
Extragere nisip din râul Ialomiţa (balastieră)
  Localitate are o populaţie de 1400 de locuitori , majoritatea vârstici si persoane cu o medie de vârsta cuprinsă intre 40-60 ani, repartizate 
pe un număr de aproximativ 650 de gospodării. Suprafaţa totală a localităţii este de 2537 ha , dintre care 183 ha intravilan. 
  Zonă este ideală pentru amplasarea fermelor de animale, pentru comerţ cu produse alimentare şi nealimentare, fabrici, hale de producţie , 
accesul fiind facilitat de asfaltarea DJ201A, ce permite intrarea in comună din DN 2 E85 Bucureşti-Urziceni. 
   Pentru comuna noastră , anul 2012 a fost unul benefic, desi influenţa crizei actuale a fost resimţită de majoritatea locuitorilor.  De la 
inceputul anului ne-am preocupat de administrarea corespunzătoare a domeniului public si privat al comunei, am avut incredere in cerinţele 
legate de buna funcţionare a instituţiei noastre, obiectivele de dezvltare si propunerile cetăţenilor , iar in funcţie de resursele financiare a 
fost intocmit proiectul de buget si aprobat prin hotărâre de consiliu local .

Detalierea cheltuielilor bugetului local pe anul 2012 sectiunea functionare, pe capitole si subcapitole se evidentiaza astfel:
-autoritati executive cheltuieli cu salariile                                         221.000,00 lei;
-autoritati executive cheltuieli materiale                                           136.260,00 lei;
-invatamant primar cheltuieli cu salariile                                          136.000,00 lei;
-invatamant primar cheltuieli materiale                                             30.000,00 lei;
-cultura recreere si religie : sport                                                      18.000,00 lei;
-camin cultural ch materialele                                                           14.000,00 lei;
-asistenta sociala persoane cu handicap                                             17.000,00 lei;
-ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne              22.000,00 lei;
-iluminat public                                                                                 36.000,00 lei;
-protectia mediului                                                                            20.000,00 lei.

TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE =  650.260.000 LEI.
                                               TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE = 144.240 lei 

   La nivelul comunei, invăţământul reprezintă o parte importantă a activităţii publice, asigurându-se baza materială si a cheltuielilor de 
funcţionare a instituţiei de invăţământ din comună. 

  Comuna Moldoveni beneficiază de o singură unitate şcolară , ce cuprinde ciclul preşcolar şi primar pentru aproximativ un numar de 65 
copii. Pe lângă asigurarea condiţiilor şi bazei materiale , atenţia noastră , a autoritaţii locale, este de a sprijini invăţământul şi impreună cu 
familia , cadrele didactice şi biserica să contribuim la educarea şi formarea elevilor, a tineretului pentru muncă şi viaţă. 
   În comună există un cămin cultural care oferă condiţii si posibilitatea organizării serbărilor şcolare , a unor spectacole şi alte activităţi 
culturale , prin grija persoanei desemnate ca responsabil de această instituţie . La nivelul anului 2012 s-a repartizat o suma de 14.000 lei 
pentru reconsolidare si amenajare.
   In subordinea primăriei fiinţează echipa de fotbal a localiţăţii , VIITORUL MOLDOVENI,  pentru care, din bugetul anului 2012 s-au 
asigurat vestiare şi s-a intreţinut stadionul din comună, in suprafaţă de 0,6 ha.  
   Referitor la serviciul de Alimentare cu apa si canalizare, Primăria comunei Moldoveni a demarat proiectul pentru implementarea 
sistemului la nivelul comunei, realizându-se introducerea conductelor pe o intindere de 7,6 km , insă , din lipsa finaţărilor nu s-a putut 
finaliza acest proiect.  
     Cetăţenii localitaţii Moldoveni beneficiază de serviciul de salubritate, asigurat de către societatea SC ADII CODRII VLĂSIEI SRL,  la 
care instituţia noastră a aderat prin hotărâre de consiliu local. Această societate asigură colectarea si transportul deseurilor menajere iar in 
privinţa celor vegetale, pe raza comunei, există platformă de colectare. 
   In ceea ce priveşte administrarea domeniilor public si privat ale localitaţii, la finele anului 2012, prin licitaţie publică,s-au 
concesionat două suprafaţe, respetiv, 9,6 apartinând domeniul privat al comunei, in vederea construirii unui parc panouri fotovoltaice, 
pentru care există demersuri in scopul începerii lucrărilor.  
   Activitatea instituţiei noastre se desfăsoară prin 7 compartimente , ce asigură buna funcţionare a localităţii , relatia cu cetaţenii si 
instituţiile coodonatoare , dupa cum urmează: 

-PRIMAR
-VICEPRIMAR
-SECRETAR
-CONTABILITATE
-ASISTENTA SOCIALA
-SERVICIUL TAXE SI IMPOZITE LOCALE
-REGISTRUL AGRICOL
-SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ  



     
  În cadrul compartimentului secretariat, evidenţă agricolă, stare civilă
şi relaţia cu publicul s-au înregistrat un numar de 1800 de documente, constând in corespondenţă cu cetăţenii, instituţii publice si 
documente interne, adeverinţe registrul agricol ,anchete sociale,certificate fiscale şi de urbanism şi altele.
       În anul trecut au fost eliberate 6 certificate de urbanism şi 2 autorizaţii de
construcţii. La starea civilă au fost înregistrate un număr de 4 căsătorii şi  26 de decese .
       În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001a administraţiei publice
locale au fost adoptate 31 de hotărâri ale consiliului local şi emise 154 de Dispoziţii
ale primarului.
       Pentru protecţia socială a persoanelor defavorizate în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, anul trecut un număr 
de 12 familii au primit ajutor ,  iar în baza legii 42/2012, un număr de 80 de familii primesc subvenţii pentru încălzirea locuinţei în 
perioada noiembrie-martie.
       În anul trecut , au figurat inregistrate un numar de 4 persoane cu handicap,dintre care 1 minor , care beneficiază de asistent persoanal, 
s-au întocmit 8 dosare pentru alocaţii de stat , 40 dosare pentru alocaţia de susţinere a familiei, s-au întocmit 5 dosare pentru creşterea 
copiilor până la vârsta de 2 ani, iar în baza reţetelor eliberate de medicul de familie s-a asigurat laptele praf pentru noii născuţi.
   Referitor la agricultură , gestionarea terenurilor prin compartimentul Secretar si Registru agricol, la nivelul comunei există un numar 
de 34 de arendaşi care cultivă terenurile si beneficiază de subventie din partea Agenţiei Naţionale pentru Intervenţii in Agricultură . 
    Prin activitatea medicului care activează la dispensarul localităţii se asigură asistenţa medicală a locuitorilor comunei, iar pentru 
facilitarea tratării la domiciliu a persoanelor vârstnice am creat condiţiile necesare deschiderii unui punct farmaceutic pe raza localităţii. 
    Asistenţa sanitar – veterinară este asigurată de medicul veterinar, iar
anul trecut nu s-au înregistrat boli infecto-contagioase la animale sau păsări.
Totuşi se impune ca toţi crescătorii să facă vaccinările necesare, să asigure
condiţii corespunzătoare de creştere şi tratare a animalelor.
      În atenţia noastră este urmărirea stării de sănătate a animalelor, iar
mişcarea acestora să se facă cu avizul medicului veterinar şi evidenţiată în
registrul agricol.
      Menţinerea ordinii şi liniştii publice este monitorizată de agenţii postului
de poliţie care au intervenit atunci când a fost nevoie pentru constatarea unor
fapte antisociale, tulburări de posesie şi la diferite solicitări ale cetăţenilor.
      Paza obiectivelor comunei se face de către un angajat al primăriei care are
obligaţia de a veghea pe timp de noapte la siguranţa bunurilor publice şi private
ale cetăţenilor.
      Pentru situaţiile de urgenţă, la nivelul comunei există un Comitet local
coordonat de primar şi un serviciu voluntar cu un şef de serviciu şi un număr de 11 voluntari. Această organizare are ca scop luarea unor 
măsuri de prevenire a unor
fenomene nedorite, de protecţie civilă, de prevenire si stingerea inundaţiilor,
dar şi de intervenţie în situaţie de calamităţi naturale.
      În relaţia cu publicul, primarul, viceprimarul şi ceilalţi funcţionari ai
primăriei au urmărit rezolvarea problemelor cetăţenilor în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare au acordat atenţia cuvenită soluţionării cererilor
şi sesizărilor cetăţenilor, au înaintat şi reprezentat cu răspundere interesele
comunei în instanţele de judecată.
       A fost o colaborare bună cu instituţiile publice locale şi judeţene, cu casele
de copii şi întreprinzătorii de pe raza comunei. In acestă privinţă vă aduc la cunoştinţă programul de funcţionare şi de audinte din cadrul 
instituţiei noastre: 

          Program de fruncţionare:    Luni – Miercuri,Vineri : 08:30 -16:30      Joi -08:30-18:30 

          Program de relaţii cu publicul:   Luni - Vineri: 08:30 - 14:30

         Program de audienţe:

ξ

Primar:            Marti si Joi 14:00 - 17:00

ξ

Viceprimar:      Marti si Vineri 14:00 - 16:00

ξ

Secretar:         Marti si Vineri 14:00 - 16:00

    

   Închei cu încrederea că actuala perioadă influenţată de criza economică
va fi depăşită, iar autoritatea publică locală va asigura buna funcţionare a
instituţiilor publice, va acorda atenţia cuvenită propunerilor dumneavoastră şi
celorlalţi locuitori ai comunei şi va urmări implementarea cu succes a proiectului
de dezvoltare şi modernizare a comunei noastre.
       
          Vă mulţumesc!

PRIMAR al COMUNEI MOLDOVENI

VICTOR-ALEXANDRU DUMITRU 


