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P,.eocuparea principal5 a administratiei locale a comunei Alunu in anul 2017 a fost gestionarea

eficientd gi asigurarea bunistdrii cetdtenilor, actionAndu-se in mod responsabil, prin dezvoltarea de politici gi

proiecte.

Unul din obiectivele urmdrite de echipa pe care o conduc a fost acela de a crea o administralie

publicd locald eficientd in folosul ceta[eanului, sd contribuim la dezvoltarea comunei, intr-un mod echilibrat,

gestiondnd eficient bugetul, ca urmare a identificdrii corecte a nevoilor gi prioritalilor comunititii.

Raportul pe care il prezint aziil consider, inaintea cerintei impuse de lege, datoria mea morali de a

aduce la cunostin[a cetatenilor activitatea desfagurati impreund cu salarialii institu[iei, strdduindu-md sd

realizez conform datelor fumizate 9i centralizate, o radiografie fideld, mai pu[in formald a modului in care au

fost cheltui[i banii publici, in scopul infdptuirii obiectivelor din programul cu care m-am angajat fa{d de cetdleni,

Raportul privind starea economicd gi sociald a comunej ALUNU se vrea un document sintetic, pe

intelesul fiecarui locuitor, spre o corectd informare a acestora, fiindcd numai a9a acegtia vor fi atragi in

continuare la luarea deciziilor privind necesititile gi priorita[ile, implicarea contribuabilului in actul de decizie,

sporind calitatea muncii in administratia publicd locald gi grabind realizarea obiectivelor stabilite in comun.

Bugetul de Venituri 9i cheltuieli

POLITICA FISCALA 9i BUGETARA:

Compartimentul Contabilitate Buget :

Atributiile angajalilor sunt cele prevazute de actele normative in vigoare privind activitatea de buget -
contabilitate astfel:

- respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local alcomuneiALUNU,
- intocmirea raportului anualde incheiere alcontuluide executie bugetard.
- organizarea activitdlilor de inregistrare contabild a documentelor economico-financiare gi de gestiune

a patrimoniului, cu respectarea normelor metodologice a Ministerului Finantelor Publice 9i a legii

contabilit6lii in vigoare,
- intocmirea notelor justificative privind solicitarea de subvenlii de la bugetul de stat gi de sume

defalcate din TVA,
- efectuarea de incasari si plati in numerar pentru persoane fizice 9i juridice pe bazi de documente

legalintocmite.
- intocmirea ordinelor de plata pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond somaj, fond

de sanatate, etc.
- atribu[ii in temeiul LegiiContabilitatii nr, 8211991, republicata,

VENITURILE BUGETULUI LOCAL
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Din situatia prezentata mai sus se poate observa procentul mic in care au fost realizate veniturile

bugetului local. Cele mai mari nerealizari fiind la capitolul amenzi dar si la capitolul diverse venituri unde

este in discutie taxa de escavare impusa la plata prin HCL dar care a fost contestata de intreprinderea miniera
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, actiunea flind pe rolul instantei de judecata. Ca urmare a nerealizarii veniturilor nu s-au realizat nici

cheltuielile fiind , in acest fel afectate lucrarile de gospodarie comunala.

. Compartiment Taxe gi impozite :

Activitatea serviciuluieste structuratd pe urmatoarele activit5[i specifice :

- incasari impozite gi taxe persoane fizice;
- incasari impozit'e 9i taxe persoane juridice;

- recuperare creante;

I rela[iicu publicul;

Principalele atributii ale anqaiatilor biroului sunt urmatoarele :

- colectarea informatiilor si fundamentarea bugetului la partea de venituri;
- constatarea si stabilirea categoriilor de impozite si taxe directe si indirecte datorate de persoane

fizice, precum si impozitele si taxele datorate de agentii economici, persoane juridice, venituri la bugetul local;

- eliberarea certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale;

- analizarea listelor cu debitori persoane fizice si juridice, care inregistreaza restante la plata

impozitelor si taxelor locale si demararea procedurii de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu

prevederile legale;
- initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si

atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si

persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;

- colaborarea cu celelalte compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii, in

vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;

- incasarea taxelor speciale stabilite prin hotararile Consiliului Local;
- eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitatile comerciale care se desfasoara pe 'aza

comuneiALUNU
- arhivarea dosarelor fiscale si a altor documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor.

Principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost:

i Venituri propriicu debite din aniianteriori olo de
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ln anul 2017 s-au intocmit 769 dosare de executare silita, s-a recurs la toate formele de executare

inhucat exista destule persoane rau platnice , care intentioneaza ca debitul lor sa fie prescris sis a fie
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absolvit de plata. Din acest motiv s-a recurs la executari silite si pana in momentul de fata nu avem debite

prescrise.

. Primdria Alunu urmaregte crearea unui mediu favorabil dezvoltdriisectorului privat, prin imbundtdlirea

infrastructurii de sprijin a afacerilor.

in anul 2017,|a nivelul comunei Alunu , dezvoltarea economici a fost sustinuta prin diverse politici

promovate de administratia locala, care au vizat in primul rAnd dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin a

afacprilor.

' Orice activitate comerciala se desfasoara numai de catre comercianti autorizati, in conditiile legii si

care detin autorizatiile de functionare eliberate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

l.lll. Servicii

Sectorul serviciilor este slab reprezentat ca 9i varietate a serviciilor oferite. Acestea activeazd in

domeniul sanititii umane 9i veterinare, in domeniul transporturilor, in domeniul reparafii auto, spalatorie

auto,, etc.

POLITICA ECONOMICA

.J Primdria ALUNU urmaregte crearea unui mediu favorabil dezvoltdrii sectorului privat, prin

imbu n dtSlirea infrastructu rii de sprijin a afacerilor,

in anul 2017,lanivelul comuneiALUNU , dezvoltarea economici a fost sustinuta prin diverse politici

promovate de administratia locala, care au vizat in primul rAnd dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin a

afacerilor.

Orice activitate comerciala se desfasoara numai de catre comercianti autorizati, in conditiile legii si

care detin autorizatiile de functionare eliberate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare,

Analizind profilul economic al comunei ALUNU se poate spune ci acesta reflectd, la scari micd,

profilul economic aljudefului Valcea. Analiza structurii economice a localititii a evidenliat 3 aspecte majore:

- rolul important al agriculturii;

- dezvoltarea relativ redusi a industriei;

- slabi dezvoltare a serviciilor.

Economia ruralS este una putin diversificatd, principalele domenii de activitate ale societdtilor

comerciale fiind : come(, agricultura, servicii, industria extractiva.

in cadrul industriei locale dominant este activitatea miniera care genereazdcca 59% din locurile deu 
muncd la nivelde comuni .

. Servicii

Sectorul serviciilor este slab reprezentat ca gi varietate a serviciilor oferite concretizandu-se in

domeniul sdndtdlii umane gi veterinare, domeniul transporturilor, reparalii auto,spalatorie auto,.

. Agricultura si zootehnia

Fiind o localitate din mediul rural, principala ocupatie a locuitorilor comunei Alunu este insd agricultura

gi cregterea animalelor, dar prima activitate reugegte si absoarbd cea mai mare parte a populaliei active a

comunei. Schimbarea profilului functional de la activitdli agricole preponderente la activititi agricole asociate

presupune dezvoltarea activitdtilor economice, in special a celor din industria alimentari, precum gi a celor din

sfera serviciilor. Aceasta presupune inilierea unor programe care sd urmdreascd cregterea numirului de locuri

in industria alimentard gidin activitdli de servicii.

Condi[iile geografice 9i climatice deosebit de favorabile ale zonei 9i suprafata de teren arabil mare au

determinat locuitorii sd practice o serie de activitati predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor 9i

cregterea animalelor, +
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La nivelul comunei ALUNU exista un numar de 95 agenti economici care si-au intemeiat ferme prin

accesarea de fonduri europene din care in sectorulvegetalT0, ln sectorulanimal 10, albine 15

PLANIFICARE SI MODERNIZARE URBANA

Pentru elaborarea'documentatiilor si urmarirea modului de indeplinire al conditiilor contractuale,

Compartimentul de promovare si achizitii publice pune in aplicare si respecta legislatia in vigoare, respectiv

Legda 98/2016 privind achizitiile publice publicat in MO nr,390/23,05.2016, text actualizat in baza actelor

normative modificatoare, Legea 99i2016 privind acchizitiile sectoriale publicata in MO

nr,391/23,05.2016,1e9ea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii , publicat in

MO nr.392/23,05.2016; Legea nr. 101/2016 privind remediile gi caile de atac Tn materie de atribuire a

contractelor de achizi[ie publicd, a contractelor sectoriale 9i a contractelor de concesiune de lucriri gi

concesiune de servicii, precum gi pentru organizarea gi functionarea Consiliului Nalional de Solu[ionare a

contestaliitor-PUBLtcArAiru: MoNIToRUL OFICIAL NR.393 din 23 mai 2016, HOTARARE nr.395 din 2

iunie 2016 (*actualizatd*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

atribuirea contractuluide achizi{ie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi[iile publice ,

Activitatea Comparti mentu I u i Registru I Ag ricol :

Completarea registrelor agricole presupune inregistrarea suprafelelor de teren 9i evolulia acestora,

precum gi modul lor de utilizare, evolutia efectivelor de animale gi pdsdri, utilaje, pomi fructiferi, evidenld scrisa

gi computerizatS.

S-a solicitat intr-un numdr foarte mare, eliberarea de -adeverinle pentru burs6, rechizite gcolare,

deducere de impozit, spital, contracte cu SC Electrica SA, Serviciul de Evidenfd a Populalie, telefonie mobild,

gdmaj, ajutor social, alocalie complementari, etc.

S-au eliberat un numdr de 39 certificate de producittor care au dorit si comercializeze produse

agricole.

S-au intocmit documentaliile necesare pentru subvenliile in agriculturS, s-au eliberat peste 460

adeve rinle pentru APIA.

Conform leoii nr. 1712014 privind unele mdsuri de reglementare a v6nzdrii - cumpdririi terenurilor

agricole situate in extravilan gi de modificare a Leqii nr, 268/2001 privind privatizarea societi[ilor comerciale

ce de[in in administrare terenuri proprietate publicd gi privati a statului cu destinatie agricola gi infiintarea

Agenliei Domeniilor Statului, cu modificirile ulterioare, s-au intocmit un nr. de dosare privind

instrainarea terenuri lor.

Programe prioritare derulate de Primiria comuneiALUNUin anul2017:
. Reabilitarea , modernizarea si dotarea dispensarului uman Coltesti si darea acestuia in folosinta

;. Reabilitarea sistemului rutier - pietruirea tuturor drumurilor comunale si satesti.;

' lnanul 2017,caurmare aalunecarii haldeidesteril circa5luni intregpersonalulcatsi utilajele
au fost implicate in lucrarile de remediere a dezastrului provocat de iresponsabilitatea celor de

la cariera Alunu.. Au fost luate toate masurile pentru crearea de conditii decente de cazare pentru persoanele

evacuate,. S-a intocumit documentatia tehnica si s-a semnat contractul de finantare pentru asfaltarea a 9,8

km de drumuri comunale sisatesti.. S-a intocmit studiul de fezabilitate si s-au depus la AFIR doua proiecte unul pentru modernizare
drumuri de exploatare Agricola si unul pentru modernizare drumuri de exploatare forestiera.

. A fost realizat Studiul de Fezabilitate pentru amenajare Conac Sandulescu si s-a depus proiectul

la Ministerul Dezvoltarii.. ln momentul de fata se afla in curs de elaborare DALI pentru Reabilitarea, modernizarea si

dotarea Solii sigradiniteide la Coltesti.. S-a intocmit documentatia pentru Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului pentru servicii

sociale din satul lgoiu , in localul Scolii de la lgoiu pentru care s-a obtinut avizul de schimbare a
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destinatiei , Nu numai ca se creaza un centru pentru servicii sociale dar se reabiliteaza o
constructie care ajunsese intr-un stadiu avansat de degradare. Suntem in faza de semnare a
contractuluide finantare cu AFIR Craiova.

r Cat priveste sistemul centralizat de alimentare cu apa, informez consiliul loca,l ca au fost foarte

multe interventii atat in coloana principala cat si pe extinderi , ce se cifreaza la peste 1000

interventii . Am fost nevoiti sa schimbam conducta de alimentare cu apa , de diverse dimensiuni

,pe circa 2000 m atat pe traseul principal cat si pe extinderi , operatiune ce a condus la cheltuieli

\ mari, Daca nu s-ar fi creat situatia prezentata mai sus fondurile cheltuite pentru remedierile la

' alimentarea cu apa si inlocuirea conductei, ar fi putut fi folosite in alte proiecte de gospodarie

comunale utile comunitatii locale.
. S-a obtinut finantare in suma de 155000 lei pentru cadastru sistematic, un avantaj deosebit

pentru locuitorii comunei care vor beneficia de cadastrarea gratuita a parcelelor de teren incluse

in sectoarelor ce fac obiectul contractului de finantare,

Pentru perioada urmitoare, respectiv anul 2018, ne propunem si realizim impreuni

urmitoarele obiective :

. Vom incheia contractul de executie pentru asfaltarea celor 9,8 km drumuri de interes

local(satestisicomunale), in momentul de fata fiind in faza de licitatie proiectare siexecutie.
. Dupa semnarea contractului de finantare pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea

centrului pentru servicii sociale , vom proceda la declansarea procedurilor de achizitie publica si

consideram ca pana la finele anului 2019 sa aiba loc receptia la terminarea lucrarilor,
- Vom continua lucririle de decolmatare a tuturor ganfurilor in toati comuna si vom continua

pietruirea drumurilor care nu fac parte din proieetul de modemizare;
- Vom incepe lucririle de amenajare a aleilor pietonale 9i parcirilor din jurul blocurilor in

centru comunei.
- Vom rezolva toate problemele gospodiregti care pot apirea in decursul anului 2018.

Vom intocmi documentatia tehnica pentru reabilitarea si extinderea sistemului centralizat a apelor

uzate (canalizare), pentru a fi pregatiti sa depunem proiectul in cazul lansarii masurilor pe PNDR sau

administratia de mediu. Este foarte important sa avem pregatita documentatia intrucat perioada de la

lansarea masurii si pana la inchidere este de 5 zile si numai in cazul in care nu se depun proiecte

pentru suma alocata pe sesiune, perioada este mai mare.

Programul propus pentru anul 2018 este realizabil in conditiile in care nu ni se vor bloca

conturile la trezorerie ca urmare a executarii silite pornita de Biroul executari silite VALEANU

lLlE.Suma pe care o datoram catre CEO este foarte mare si depaste posibilitatea de rambursare a

autoritatii locale pe cale amiabila.
-S-a incheiat un nou contract de finantare, cu OCPI Valcea pentru continuarea cadastrului

sistematic, in suma de 155000 lei.

EDUCATIE SICULTURA

Educafie

Rolul educa{iei giinvdtdmdntuluiintr-o societate civilizatd este foarte important5, Educa[ia contribuie la

formarea gi dezvoltarea personalitSlii individuale. Totodatd nivelul de dezvoltare economicd al unei tiri
depinde gi de nivelul de educatie a cetitenilor, de aceea este nevoie de o concep[ie clard despre rolul

educa(iei intr-o societate. Educatia este un obiectiv primordial pentru comunitate in orice societate, avAnd la

bazd urmdtoarele principii :

- acces egal gi sporit la educalie;

- calitate ridicatd a educa[iei gi pregdtirea societdlii bazate pe cunoa$tere;

- descentralizarea gi depol itizarea sistemu lu i ed ucativ;

- transformarea educa{ieiin resursd de bazd a modernizdrii RomAniei;
\o
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- considerarea investi(ieiin capitalul uman ca investilia cea mai profitabili pe termen lung;

- combinarea eficienti a educa[iei de elita cu educatia general5;

...- compatibilizarea europeanS gi scoaterea invS[Smintului rom6nesc din izolarea din ultimii ani;

- dezvoltarea institutionalS a educa[iei permanente,

Familia, mediul de vial5, gcoala gi nu in ultimul rdnd Administra[ia publicd locald sunt factori

determinanli ai dezvoltirii complete gi complexe a copiilor. impreuni trebuie sd colaboreze pentru ca fiecare

elev, indiferent de particulariti[ile sale, si poati deveni un membru independent al comunitdtii in care doregte

sd sb integreze.

Scoala vine in sprijinul fiecdrui elev de a-l face sa se simtd competent, autonom in vederea cregterii

ganselor de reugita sociala si profesionala.

Misiunea Scolii noastre este 9i aceea de a stabili raporturi de tip interactional intre gcoala 9i mediul

social cu toate componentele lui. Scoala din Alunu igi propune si devind factor principal de culturalizare in

localitate gioferd conditiioptime de petrecere a timpului liber pentru elevi gi membriicomunitd[ii locale,

Pentru desfdgurarea in condilii optime a procesului de educa{ie Primiria comuneiAlunu a ac[ionat pe

treidirectii: cheltuielide personal, cheltuieli materiale pentru intretinere gi investitii.

Biblioteca Comunali
Biblioteca functioneaza cu jumatate de norma si nu putem vorbi de o activitate corespunzatoare,

asa cum a functionat sip e perioada fostei conduceri a primariei,

Caminul cultural functioneaza in cladirea cu aceasta destinatie, cladire, asa cum stiti, in care

functioneaza si sediul primariei, ln momentul de fata exista director de camin cultural , persoana cu atestat

in domeniu, viorist recunoscut care a inceput activitatea cu scdpul de a descoperi tinere talente in domeniul

muzicii populare atat vocale cat si instrumentatele (de moment vioara si orga ). Preocuparea lui trebuie sa se

axeze in primul rand pe promovarea traditiilor locale care eticheteaza orice comunitate. Trebuie sa

urmareasca permanent antrenarea tinerilor din comunitate in activitati culturale (dansuri populare traditionale,

muzica populara a artistilor de renume care au promovat folclorul autentic ,. O sarcina de mare importanta ce

sta in fata autoritatii tii locale si implicit a directorului caminului cultural este organizarea festivalului folcloric"

Filofteia Lacatusu si lon Vaduva", personalitati culturale care si-au adus o mare contributie la promovarea

folclorului autentic de pe frumoasa vale a Oltetului, Cu aceasta ocazie intentionam si organizarea unui

concurs de muzica populara pentru promovarea tinerelor talente. Tot in domeniul culturii, autoritatea

locala(primarie si consilieri locali) impreuna cu directorul caminului cultural trebuie sa depunem toate

eforturile in vederea gasirii unui spatiu adecvat unde sa infintam un muzeu al localitatii care sa contina

obiecte vechi , dar si costume populare autentice ,ce amintesc de ocupatia inaintasilor nostrii

. Populalia - Demografie

Conform eviden{elor Unitd[ii Administrativ Teritoriale a Comunei ALUNU, conform recensamantului

din anul 201 1, numirul populafiei a crescut pind la 4109 locuitori impirtili astfel:

- din punct de vedere al sexului:

- 1994 femei,

- 2115 bdrbati;

Structura populaliei pe vdrste conform recensamant 2011

Localitaza Populalie

totala

Populatie de 65 si peste % persoane

varstnice in

totalul

populatiei

total Barbati femei

Comuna

ALUNU

4109 662 281 381 16,110/o

N
q)
hI(!
o.



Populatia cuprinsa in grupa de varsta de 65 ani si peste este insa in continua crestere ceea ce

demonstreaza faptul ca populatia comunei Alunu este imbatranita si datoritd contextului economic local

defavorabil care a determinat plecarea unui procent din populalia activd spre mediul urban sau in strdindtate,

locafii care oferd mai multe locuri de munci.

Activitatea Serviciului - STARE CIMLA

Asigurarea serviciilor de specialitate in vederea intocmirii actelor de stare civil5 pentru cetdtenii

romlni sau de etnie roma , chiar daca nu in procent semnificativ, in comuna Alunu exista si persoane de etnie

roma ,sau pentru persoanele firi cetitenie gi inregistrarea la cerere, a actelor sau a faptelor de stare civild

penhu cetd[enii striini care au domiciliulsau se afl5 temporar pe teritoriul RomAniei, precum 9i pentru

solutionarea unor cereri conform competen{ei materiale gi teritoriale.

Acte inregistrate:

- Cdsdtorii - 35

- Decese - 30

- Nagteri-

Schimbdride nume pe cale administrativi - ,

Transcrieri- 3

Alte cazuri (divo(uri )-
Certificate eliberate:

- Nagtere - 36

- Cbsdtorie - 53

- Deces- 40

Fo{a de muncb

Forta de muncd in economie 9i alte sectoare de activitate

in comuna ALUNU |MM-urile active au preponderant activitate comerciala si au creat un numar

restrans de locuri de munca Cele mai multe locuri de munca se gasesc in cadrul lntreprinderii miniere si al

societatilor de prestari servicii care presteaza servicii catre intreprinderea miniera. ln afara de acestea mai

putem aminti SC COMINCO SA , cat si societatea care asigura paza si securitatea (gardienii) . Pe linie de

administratie , invatamant si sanatate se poate vorbi de personalul care lucreaza in cadrul primariei, al

dispensarelor umane, dispensarului veterinar , serviciului public de apa canal si in cadrul SC Gospodariere

comunala Alunu SRL. Avand in vedere numarul total al populatiei apte de munca nu putem vorbi despre un

numar semnificativ de persoane care au un loc de munca,

Cea mai mare parte din fo(a de muncd o reprezintd "navetigtii" care lucreazd in mediul urban, in

diferite sectoare de activitate, pentru aceasta deplasAndu-se zilnic la loculde muncd

Nivelul de venituri ale populaliei reprezintd un factor demografic negativ 9i sporegte nivelul de migra{ie

a populatiei,

gomaj

Numdrul gomerilor aflati in platd in luna decembrie 2017 , conform datelor Agenliei Judetene de

Ocupare a For[ei de Muncd Vrancea era de 28 persoane

Populafia neocupati
Datoritd contextului economic defavorabil o parte din populalia activd dupd terminarea stagiului de

gomaj rimdn in contiuneare fard loc de muncd, Ratele de ocupare sunt deosebit de mici in rindul tinerilor

(15-24 de ani) gi femeilor (care au virsta de pensionare cu trei ani mai mici dec6t a bdrbatilor, dar speranla

de viala este cu peste gase ani mai mare).

Persoanele care se confruntd in cea mai mare mdsurd cu aceste riscuri sunt: tinerii, populalia de etnie

romd, femeile, populalia cu nivel redus de educalie 9i calificare.
@
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- Pensionari

:'ffiffi:::.[,''l, ff:,T;T::depensii 
in numdr 1045 de personae impd(iri astrer :

- beneficiari de pensii pentru agricultori: 1 10 persoane;

\ - beneficiaride alte pensii: 15 persoane;

Ocrotirea sindtilii
lnfrastructura de sinitate in comuna Alunu este compusd din: - doua dispensare umane cu 2

cabinete de medicind general 9i 1 cabinet stomatologie; - una farmacie; - un dispensar veterinar.

in cadrul dispensarelor umane din , dispensarul din satul Coltestifiind dat in folosinta in anul 2017, i9i

desfagoari activitatea 2 medici de familie, 1 medic stomatolog 9i 1 farmacist.

Aparifia componentei private in sectorul local de sdndtate (pe segmentul stomatologie pand in

prezent) a ridicat punctual nivelul dotirilor, echipamentelor precum gi a calitd[ii serviciilor medicale in

comunitate,v. Ludnd in considerare cd numdrul de copii 9i adolescenli reprezinta 16% din populalie, iar numdrul

persoanelor de virstd a lll-a 15 % din populalie, putem spune cd nevoile de servicii medicale sunt crescute,

deoarece o treime din populalia comunei Alunu intrd in categoria persoanelor cu nevoi majore de servicii

medicale. La aceasta addugdm persoanele cu handicap care sur,t in numar de 180 9i personale neocupate

in numar de 800.

PROTECTIA SOCIALA SI PROMOVAREA ECHITATII SOCIALE

Asistenfa sociali

Asistenla sociald la nivelul comunei Alunu se realizeaza prin intermediul asistentului social si

exprimi orientarea politicilor publice citre cetd{enii vulnerabili a unei societdti. lnvestitia oricirei forme de

guverndmint in sistemul de protectie socialS gi in serviciile sociale este importantd pentru a ne asigura cd

problemele sociale existente nu vor avea consecin[e din ce in ce mai grave asupra unor paturi din ce in ce

mai largide populalie.

Obiectivul control al politicii sociale nu mai este simpla ajutare a celor siraci, ci o reinse(ie a
persoanelor excluse de la o viatd sociala normala, caracterizati prin oportunitdlile societilii moderne.

Pentru a combate excluziunea sociald nu este suficient doar suportul financiar, ci trebuie dezvoltat un

larg complex de forme de suport pentru a evita excluziunea gi pentru a recupera social persoanele impinse la

marginea societd[ii,

imbunitalirea calitilii vie{ii gi protejarea oamenilor constituie prioritatea numirul unu a oricdrei

administra[ii. Datoriti fenomenului de sdricie, accesul persoanelor defavorizate la asistenta sociald, capdti
propo(iile unui sprijin indispensabil chiar si atunci cdnd se dovedegte a fi unul temporar.

Factorul uman este esenlial gi evolu(ia lui este urmdriti indeaproape de noi pentru a putea lua

mdsurile necesare asiguririi echilibrului comunitdtii noastre.

in domeniul asistenlei sociale am avut ca obiectiv realizarea de servicii profesionalizate, specializate

de protejare a persoanelor, grupurilor gi comunitdtilor cu probleme speciale aflate in dificultate, care nu au

posibilitatea de a realiza prin mijloace gi eforturi proprii, un mod normal gi decent de viatd.

in anul 2017 rezultatele muncii de ancheti sociali 9i asistenli sociali s-au concretizat astfel ' O,,
&

Aiutorul social Leqea 416/2001 modificate A



- preluarea documenta[iei in vederea intocmirii dosarului de ajutor social 9i intocmirea anchetelor

sociale, figei de calcul, statului de platd privind ajutorul, social - reactualizarea dosarelor se face trimestrial

sau ori de cAte ori apar modificdri in componenta familie si a veniturilor acesteia, 133 dosare12017 ,133
anchete la dosar

- intocmirea lunar. a listei persoanelor apte de muncd si numdrul orelor de efectuat in folosul

comunitdlii, ;

, - intocmirea lunar a anexelor 7,8 ,14 si 17 sitrimiterea lor pana in data de 5 a fiecirei luni la AJPS

Valcba

- alocalia pentru suslinerea familiei - Legea 27712010 modificatd - preluarea documenta[iei in vederea

intocmirii dcsarului de alocalie pentru suslinerea familiei 9i intocmirea anchetelor sociale, - reactualizarea

dosarelor se face din 6 in 6 luni sau ori de cdte ori apar modificdri in componenta familie si a veniturilor

acesteia, - 220 dosare 12017 , 220 anchete la dosar ,

-intocmirea Dispozitiilor primarului pt, stabilirea, respingerea , modificarea sau sistarea alocatiei

pentru sus[inerea familiei, -87 cazuri

- intocmirea lunar a anexelor 3 si 4 si trimiterea lor pana in data de 5 a fiecirei luni la AJPS Valcea;

Aiutorul pt. incdlzirea locuintei

Preluarea Cererii 9i Declaratiei pe proprie rdspundere pt. acordarea ajutorului pt, incdlzirea locuin[ei

cu foc de lemne , pe perioada sezonului rece:

- in baza Legii 416/2001 -130 dosare

- cf. OUG 7012011, - 174 dosare

in toate situaliile s-a completat Dispozi[iile primarului privind sumele aprobate pt. lemne, preluarea

Cereriigi Declara{iei pe proprie rdspundere pt. acordarea ajutorului pt, incdlzirea locuinlei cu combustibili fosili

pe perioada sezonului rece.

FAMILIE 9i PROTECTIA COPILULUI

r intocmirea de anchete sociale solicitate de DGASPC, sau din oficiu, pentru instituirea misurilor de

protectie prevdzute de legea 2721 2004 ( plasament familial, rezidenlial, in regim de urgenld, la AMP. etc) - 10

cazuri

r Plasament familial- 10 cazuri

r Reevaluat trimestrial situa[iile in care sunt instituite mdsurile speciale de proteclie prin ancheta

sociald, gi a situaliilor in cazul copiibr ai cdror pdrin{i sunt pleca{i la munci in striindtate - 32 cazuri .,

r conduce evidenla in Registrul special - Autoritate tutelari privind cauzele aflate pe rolul instantelor

judecdtoregti 9i a persoanelor ocrotite copii si adulti; - 32 cazuri.

r Verificarea in teren in vederea redactdrii anchetelor pentru: divo(, minori infractori, persoane

vArstnice in vederea intocmirii dosarului de internare intr-un centru de bdtrAni (azile), amAnarea sau

intreruperea executdrii pedepsei condamnatilor care au probleme sociale, mame minore, anchete sociale pt.

comisiile de experliza medicala-copii si adul{i -in vederea incadrdriiinh-o categorie de persoane cu handicap,

anchete in vederea oblinerii de burse sociale, bani de liceu, 280 cazuri

in baza Legii 448/2006-privind protec[ia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost

intocmite pentru oblinerea avizului in vederea ob[inerii indemniza[iei pentru persoana incadratd in gradul de

handicap Grav cu insotitor - 57 cazuri

r Primirea dosarelor in vederea oblinerii indemniza[iei pt, cregterea copilului pdni la vdrsta de 2 ani,

respectiv 3 ani - OUG,148/2005- si transmiterea acestora la Agentia Jude[eand pt. Prestatii Sociale Valcea -
28 cazuri.

r Distribuirea de alimente provenite din stocurile UE, pentru persoanele defavorizate pentru un

numir de 985 beneficiari

Activitatea Servici ul u i Volu ntar pentru situalii de urgenli
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Serviciului Voluntar pentru Situalii de Urgenld igi desfdgoard activitatea in domeniul prevenirii gi

stingerii incendiibr precum gi in domeniul protecliei civile gi are ca obiective pregdtirea popula[iei pentru

situafii de urgen[d, proteclia populafiei, a bunurilor materiale gi valorilor culturale , limitarea si inliturarea

urmdrilor situafiilor de urgenfd .

Activitdtide preodtiie desfdsurate in anul 2017:

, A fost intocmit, aprobat 9i avizat ,,Planul de pregitire in domeniul situatiilor de urgen[d pe anul 2017.

' Activitdtideinterventie:

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Alunu, a fost solicitat 9i a intervenit in cursul anului 2017

la dezastrul provocat de alunecarea haldei de steril, unde au fost evacuate 8 gospodarii, bunurile acestora

fiind dishuse in totalitate. Comitetul local pentru situatii de urgenta s-a inhunit intr-un numar de 14 sedinte

unde s-au luat hotarari majore in ceea ce priveste instituirea masurilor necesare pentru limitarea

dezastruluiistoparea fenomenului, A fost instituita starea de alerta care s-a intins pe o perioada de 9 luni.

Datoritd ploilor abundente din perioada cantdlile de precipitalii cdzute au condus la formarea de

torenli care prin scurgeri dinspre zonele mai inalte situate in partea de vest a localitd{ii , au condus la

formarea unor debite mai mari de api ce nu au putut fi preluate in totalitate de gan[uri, ln urma acestor

fenomene au avut loc alunecari de teren carea u afectat si drumuri de inter6s local,Comitetul Local pentru

situatiide urgenta s-a mobilizat in timp record si a fost solicitata comisia mixta pentru analiza situatiei create

de la nivelul judetului Valcea in scopul constatarii situatiei comunicate si gasirea unor solutii pentru limitarea

fenomenului dar si gasirea unor solutii financiare pentru remedierea drumurilor afectate si aducerea lor la

starea initiala.

Activititi preventive:

Compartimentul de prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Alunu, a

intocmit Graficul de informare publicd, prin care au fost desfdgurate activitdti de informare a popula[iei, prin:

dishibuirea de pliante informative cu privire la modul de comportare in cazul unor situatii de urgenti (cutremur,

inundalii, incendii, accidente grave pe cdi de comunica[ie), gi a semnalelor de alarmare in cazul unor situalii

de urgen[d precum gi emiterea prin sistemul de avertizare gi alarmare a unor mesaje predefinite cu reguli 9i

misuri de comportare in astfel de situatii,

ln perioada urmatoare vor fi desfigurate controale de indrumare la gospodiriile cet5[enilor 9i

institutiile din subordine in baza Graficuluide controlintocmit pentru acestd activitate.

Activitdti de orqanizare si functionare:

Au fost actualizate documentele operative : Planul de interventie la inunda{ii, Planul de analizd gi

acoperire a riscurilor, a fost intocmit 9i aprobdt planul de asigurare a resurselor financiare si materiale 9i de

personal pentru anul 2017 .

Protectia mediului

Crearea unui mediu de calitate, atractiv, sigur si sustenabil pentru generatiile prezente si viitoare este

esentiala iar luarea de decizii responsabile din punct de vedere al mediului este extrem de importanta,

OBIECTIVE:

- protejarea patrimoniului verde existent gi punerea lui in valoare

- extinderea spa[iului verde

- sensibilizarea gieducarea publicului pe teme de mediu

- managementul integrat al degeurilor

- solu[ii eficiente pentru "Salvarea energiei" gi utilizarea energiilor alternative

Pentru transformarea parcurilor in locuri de recreere si de joaca au fost montate aparate de joaca la

gcoligigradini[e .

Managementul integrat al degeurilor
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Colectarea degeurilor reciclabile ajunge in Europa p6nd la 50% din totalul degeurilor menajere

colectate.

in comuna Alunu sunt amplasate containere pentru depozitarea gunoiului menajer,

in anii urmdtori va exista obligativitatea colectarii selective a deseurilor reciclabile insotita de o supraveghere

stricta, Operatorul de salubritate va fi de asemenea supravegheat in privinta transportarii si valorificarii

deseurilor reciclabile.

* Activitatea administrativi in anul2017
' Sinteza activitilii Consiliului Local pe anul2017

A fost convocat Consiliul Local al comunei ALUNU in 20 gedin{e: 12 gedinte ordinare, 7 sedinte

extraordinare gi 1 (una) gedinla de indatd, conform art.40 din Legea nr.2151 2001. Au fost respectate

termenele de convocare a consiliului in gedinle ordinare gi extraordinare. $edintele Consiliului Local gi ale

comisiilor de specialitate au fost publice, ordinea de zi a fiecdrei gedinle a fost adusd la cunogtinta opiniei

publice prin afigare la sediul Consiliului Local gi prin publicare pe site-ul PrimdrieicomuneiAlunu

Au fost ini[iate de citre primar 155 proiecte de hotdrAri gi au fost adoptate 151 hotirAri de cdtre

Consiliul Local, doua proiecte de hotarare au fost initiate de consilieri locali si a fost adoptata o hotarare, un

proiect de hotarare a fost initiat de viceprimar si a fost adoptata hotararea, Toate hotararile adoptate de

Consiliul localAlunu au primit avizul de legalitate de la lnstitutia Prefectului Judetului Valcea .

Consiliul local 9i cele 3 comisii de specialitate gi-au desfdgurat activitatea _pe baza prevederilor Legii

nr.21512001 republicatd, O. G, nr, 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi

func[ionare al Consiliului local.

in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare gi funclionare al Consiliului local,

comisiilor de specialitate le-au fost puse la dispozi{ie toate materialele inscrise pe ordinea de zi gi li s-au

acordat sprijinul gi asistenta de specialitate.

in calitate de gef al Administraliei Publice Locale, am impus ca intreaga activitate si se desfdgoare cu

respectarea prevederilor legale. in fapt toate cele 710 Dispozilii pe care le-am emis in anul 2017, au primit

viza de legalitate din partea lnstituliei Prefectului,

Aparatul de specialitate al primarului

Aparatul de specialitate al primarului comunei alunu a respectat Organigrama aprobata de catre

Consiliul Local incadandu-se in numarul de posturi transmis de Prefectura Judetului Valcea.

Corespunzitor unei localiti{i de asemenea anverguri, pentru administra[ia locald a comuneiAlunu nu

s-a impus o structurd organizatorica foarte stufoasi Pentru a acoperi toate sectoarele de activitate dar gi

pentru a respecta normele gi prevederile legale care au adus, in mod frecvent, noi sarcini gi atributii

administraliei publice locale, structurile func{ionale existente sunt majoritatea la nivelde compartiment.

Prin incurajarea si dezvoltarea unei implicari comunitare puternice, ne dorim sa avem o administratie

eficientd si eficace, deschisd spre nevoile comunitatii 9i care lucreaza in beneficiul tuturor, in spriritul

transparentei si al respectuluifata de cetatean.

Cat priveste eliberarea titlurilor de proprietate in baza legilor Fondului Funciar, avem mari restante

dar si litigii si nemultumiri ale cetatenilor in ceea ce priveste titlurile de proprietate eliberate , invocandu-se

greseli in ceea ce priveste stabilirea dreptului de proprietate.Acest fapt ne rapeste din timpul de lucru pentru

ca sunt necesare deplasari in teren ,intocmire de documentatii de anulare a titlurilor de proprietate gresite .ln

momentul de fata sunt mari presiuni din partea cetatenilor pentru eliberarea titlurilor de proprietate.

Dupa anul 2015, procedura de eliberare a titlurilor de proprietate este mult ingreunata intrucat nu se

pot intocmi documentatiile tehnice care constituie suportul eliberarii titlurilor decat in urma intocmirii

schitelor cadastrale de catre persoane autorizate de OCPI, persoane care nu lucreaza gratuit.

Materialul prezentat, este o sintezi a activitdtii derulate de institu[iile publice locale, care a cdutat sd

vd informeze asupra principalelor probleme socio-economice cu care ne-am confruntat de-a lungul perioadei

analizate gi pe care cred cd le-am solutionat pe cdt posibil, (inAnd seama de contextuleconomic, Nu am
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putut atinge datoritd volumului mare de informatii toate domeniile, dar putem oricind rlspunde cettlenllor

. r despre ofice dsmeniu finanpt din bani publici.

" Data 27 martie 2018
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