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Către,
Instituţia Prefectului-judeţul Vâlcea

Vă transmitem alăturat Raportul primarului comunei Alunu, judeţul Vâlcea
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Vă mulţumim!

Secretar general UAT,
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JUDEŢUL VÂLCEA
FRÎMĂRIA COMUNEI ALUNU

COMUNA ALUNU

JUDEŢUL VALCEA
Nr. -

inti

..REGISTRATURA
di/data de  C?1 o?..

ieşire

RAPORT

PRIVIND STAREA ECONOMICA, SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI ALUNU,
JUDEŢUL VALCEA, PENTRU ANUL 2019.

2019

Alunu este o comună în judeţul Vâlcea, Oltenia, România, formată din satele Alunu (reşedinţa), Bodesti,

Coltesti, Iqoiu, llaciu, Ocracu şi Roşia.

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Alunu se ridică la 4.109 locuitori, în

scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.573 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt

români (94,31%), cu o minoritate de romi (3,82%). Pentru 1,83% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută.

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (96,4%), cu o minoritate de adventişti de ziua a

şaptea (1,34%). Pentru 1,83% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.

Prima atestare documentara apare in lucrarea lui Alexandru Stefanescu, intitulata „Gorjul istoric si

pitoresc”, in jurul anului 1400 e.n. Gorjul a pierdut la nord Haţegul si la est Alunul, trecut in teritoriul Valcii, ulterior

mentionandu-se faptul ca satul Alunu a aparţinut de mai multe ori si Gorjului si Valcii. Intr-un alt document, datat din 10

februarie 1525, Radu Voievod, domnul Tarii Romaneşti confirma satul Alunu mănăstirii Bistriţa: „ca sa le fie un sat,

anume Alun cu tot hotarul si cu toate hotarele si cu toate moşiile”. Acest act este semnat, printre alţii, si de Jupan

Radu, „mare comis”, probabil ctitorul acestei mănăstiri. De asemenea, intr-un hrisov din anul 1502 sunt atestate satele

Roşia, Igoiu si Alunu, ca fiind punctul de intalnire al hotarelor dintre aceste sate sub denumirea de „Brumalinul”.

Satul „Alun” il mai găsim menţionat in documentul din anul 1611 (7119 februarie 27), prin care Radu Vodă Basarab ii

confirma lui Preda, „mare slujer” stapanirea pe jumătate din averea lui Cazan din Baia de Fier, Ciuperceni si Alun. De

asemenea, printr-un hrisov al lui Radu Vodă Mihnea din anul 1613 (7121 mai 28), a*lat la Muzeul Gorjului si menţionat

de Alexandru Stefanescu in lucrarea „Documente slavo-romane”, este atestat si satul Coltesti. Din surse demne de

incredere, documentar, vechimea satelor comunei Alunu se inscrie intre 1400 (Alunu) si 1568 (Igoiu). Revoluţia lui

Tudor Vladimirescu pe aceste meleaguri este reliefata si de existenta unui punct numit „la Panduroaica”, precum si a

unei familii Panduru, ceea ce dovedeşte ca si unii locuitori ai comunei au participat la aceasta mişcare revoluţionara

Rascoala din anul 1907 nu a avut un răsunet major in Alunu, deoarece putinii proprietari de moşii, Aluneanu,

Sandulescu si Comanescu, nu au avut probleme majore cu locuitorii comunei.

Primul război mondial, precum si perioadele imediat următoare nu au avut repercusiuni majore asupra

localităţii, toata activitatea politica interbelica rezumandu-se la doar cateva nuclee fara importanta deosebita. Cel de-al

doilea război mondial, ca multor localitati din aceasta tara, a adus multe suferinţe populaţiei. Din comuna Alunu au
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participat efectiv pe front circa 200 de barbati. Dintre aceştia, unii nu au apucat sa-si mai vada casa si familia. Dintre

ei, amintim aici pe: Puete Nicolae - 1942 Puete Constantin (Codin) - 1943 Prodan Gheorghe - 1942 Popescu Dumitru -

1942 Mircioaga Gheorghe- 1944 Oprescu Nicolae - 1943 Este de datoria noastra sa păstrăm vie memoria acestor
martiri

Raportul Primarului Comunei Alunu , prezentat în fiecare an, reprezintă pentru toţi un material de reflecţie, de

analiză dar şi o necesitate, în contextul preocupărilor pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.

Prin acest document, care este de fapt o radiografie pragmatică a activităţii Primăriei Comunei Alunu ,

supunem atenţiei tuturor celor interesaţi date concrete despre modul în care au fost folosiţi banii publici.

Prezentul raport cu privire la starea economică, socială şi de mediu a Comunei Alunu pentru anul 2019 a fost

întocmit în conformitate cu prevederile art. 225, alin. (3), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare.

Raportul oferă ocazia de a analiza evoluţia din anul precedent a tuturor domeniilor de activitate pe care le

gestionează administraţia locală, constituind totodată un moment de analiză strategică a celor mai bune abordări

pentru anul în curs.

Materialul pe care îl supun atenţiei dumneavoastră nu este doar o însumare de date statistice, cifre şi tabele,

acesta, odată "decriptat" va face dovada asigurării capacităţii administraţiei locale de a soluţiona şi gestiona necesităţi

publice, în numele şi în interesul cetăţenilor.

Anul 2019 a fost un an al modificărilor legislative apărute încă din 2017, modificări constând în salarizarea şi

organizarea sectorului bugetar, schimbări cu efecte imediate cât şi pe termen lung, constituindu-se în provocări ce au

pus la încercare capacitatea de reacţie, rapidă şi de decizie a executivului. Au fost provocări care s-au constituit la

final, în oportunităţi pentru manifestarea abilităţilor administraţiei locale de gestionare a situaţiilor dificile şi de

anticipare a efectelor lor.

A fost un an al începuturilor, pentru că în ciuda provocărilor aduse de modificările legislative, ce au impus o

şi mai mare rigoare şi precauţie în alocarea de fonduri către sectorul de dezvoltare şi investiţii, administraţia locală a

demarat mai multe proiecte şi iniţiative de dezvoltare pentru viitor.

Un an al începuturilor pentru că inclusiv la nivel naţional, principala sursă de finanţare vizată de autorităţile locale,

Fondurile Europene - au fost lansate în marea lor majoritate abia în 2017, prin apariţia ghidurilor de finanţare ale

programelor operaţionale, un an al începuturilor pentru că administraţia comunei Alunu a fost şi de această dată

promptă şi a încercat fructificarea oportunităţilor de finanţare, depunând cereri de finanţare şi transmiţând solicitări

către programele naţionale.

Prin rigurozitate şi atenţie, provocările au fost depăşite iar cu tenacitate, curaj şi perseverenţă, noi începuturi

au fost posibile.
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Cu toate acestea, în continuare prudenţa şi consecvenţa sunt trăsături cheie ce trebuie să canalizeze

deciziile primarului şi în perioada următoare care se întrevede a fi una plină de elemente de noutate.

Gândirea unitară, pe termen lung, dorinţa de a îndeplini nevoile comunităţii, creşterea calităţii mediului educaţional,

îmbunătăţirea imaginii zonelor de interes ale comunei stimularea investiţiilor, toate acestea vor da dreptul locuitorilor

la o existenţă decentă şi demnă, iar executivului, ii va reveni obligaţia de a îndeplini obiectivele propuse în ciuda
limitărilor financiare.

Pe tot parcursul anului 2019 ne-am desfăşurat activitatea de reprezentaţi ai administraţiei publice ţinând

cont de nevoile comunităţii locale cu care ne-am consultat în mod periodic, prin dezbateri publice, întâlniri cu locuitorii

şi dialog permanent cu sprijinul noilor tehnologii. Am ascultat nu doar propuneri şi iniţiative ci şi critici, încercând să le

integrăm în proiectele noastre.

încercările şi reuşitele noastre sunt şi rămân la aprecierea comunităţii, abordări noi sunt necesare atât pentru a rezolva

problemele prezentului cât şi pe cele aie viitorului, dar sunt convins că împreună, autorităţi şi comunitate locală, vom

duce la bun sfârşit, tot ceea ce am început şi tot ceea ce vom mai începe.

Mai mult decât oricând, comunităţile locale sunt forţate să găsească modalităţi noi şi creative pentru a face faţă

presiunilor cu care se confruntă. Abordări noi sunt necesare atât pentru a rezolva problemele prezentului, cât şi pe

cele ale viitorului. Dacă cetăţenii şi autorităţile nu vor realiza faptul că există o profundă schimbare în contextul

rezolvării de probleme la nivel local, şansele ca reacţia lor să fie cea potrivită sunt foarte slabe.

COMUNA ALUNU este şi va fi un spaţiu al realizării individuale şi colective, cu cetăţeni activi,un spaţiu

economic, dinamic şi competitiv, capabil să utilizeze resursele într-un mod integrat şi să ofere o dezvoltare sustenabilă

a comunităţii, un model de bună guvernare, cu o administraţie transparentă, progresistă, performantă, în care

cetăţeanul va fi partenerul administraţiei;

încercăm astfel, să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa activităţii noastre, aceste deziderate

realizând-se prin participarea locuitorilor comunei în procesul administrativ, la luarea deciziilor într-un mod corect şi

deschis. Acest material de analiză este unul din instrumentele prin care instituţia pe care o conduc şi o reprezint pune

la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea pentru a se informa corect asupra activităţii şi rezultatelor muncii noastre.

Gospodărirea eficientă a bugetului local, promovarea unor proiecte şi programe de dezvoltare, continuarea

planului local de acţiune având ca principal scop bunăstarea locuitorilor comunei Alunu ,au fost obiectivele principale

pe care le-am urmărit în decursul anului 2019.

Realismul, răbdarea şi implicarea activă a fiecăruia din locuitorii comunei Alunu vor dovedi încă o dată că,

împreună, într-o echipă unită, vom rămâne la fel de echilibraţi indiferent care vor fi greutăţile anului care tocmai a

început.

Prezentul raport este doar o sinteză a iniţiativelor şi proiectelor realizate, surprinzând doar o mică parte din

volumul de muncă pe care angajaţii primăriei l-au realizat de-a lungul unui an. Totuşi, am încredere că informaţiile din
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prezentul document vă vor oferi o imagine a direcţiei ascendente pe care comuna Alunu se menţine, astfel încât

fiecare cetăţean să beneficieze de servicii publice eficiente.

Judecând unilateral prevederile Codului administrativ, raportul meu ar fi trebuit să se încheie aici, limitându-

se doar la o raportare a activităţii personale şi numai în direcţia respectării hotărârilor Consiliului Local.

întrucât consider că atât activitatea Consiliului Local cât şi cea a primarului şi a aparatului propriu, nu pot

fi separate de contextul general al vieţii economice şi sociale a comunei noastre , am decis să completăm acest raport

cu prezentarea programelor şi activităţilor în care am avut implicare, cu detalierea după caz a anumitor date.

Mulţumesc comunităţii locale pentru trecut, prezent şi mai ales viitor, viitor pe care trebuie să-l construim împreună, toţi
cei care iubim comuna Alunu .

Raportul privind starea economică şi socială a comunei ALUNU se vrea un document sintetic, pe înţelesul

fiecărui locuitor, spre o corectă informare a acestora, fiindcă numai aşa aceştia vor fi atraşi în continuare la luarea

deciziilor privind necesităţile şi priorităţile, implicarea contribuabilului în actul de decizie, sporind calitatea muncii în

administraţia publică locală şi grăbind realizarea obiectivelor stabilite în comun.

POLITICA FISCALĂ şi BUGETARĂ:

Compartimentul Contabilitate Buget:

Atribuţiile angajaţilor sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare privind activitatea de buget -
contabilitate astfel:

- respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local al comunei ALUNU,

- întocmirea raportului anual de incheiere al contului de execuţie bugetară.

- organizarea activităţilor de înregistrare contabilă a documentelor economico-financiare şi de gestiune a

patrimoniului, cu respectarea normelor metodologice a Ministerului Finanţelor Publice şi a legii contabilităţii în

vigoare.

- întocmirea notelor justificative privind solicitarea de subvenţii de la bugetul de stat şi de sume defalcate din
TVA.

- efectuarea de încasări si plaţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice pe bază de documente legal
întocmite.

- întocmirea ordinelor de plată pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond şomaj, fond de

sanatate, etc.

- atribuţii in temeiul Legii Contabilităţii nr. 82/1991, republicata.

Finanţele publice locale sunt constituite din toate procedeele de formare si intrebuintare a fondurilor băneşti de

interes local,atat bugetare cat si extrabugetare sau speciale.Necesistaea existentei si concentrării unor fonduri băneşti
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utile unitatiilor,instituţiilor si serviciilor publice locale a condus la apariţia unui cadru instituţional exprimat prin sistemul

bugetelor locale.

Temeiul legal care reglementează finanţele publice locale este legea 273/29.06.2006 cu modificările si

complectarile ulterioare care stabileşte principiile,cadrul general si proceduriile privind

formarea,administrarea,angajarea si utilizarea fondurilor publice locale,precum si responsabilităţile autorităţilor

administraţiei publice locale si ale instututiilor publice implicate in domeniul finanţelor publice locale.

Prin buget local se intelege conform art.2 alin.7 din Legea 273/2006 documentul prin care sunt prevăzute si

aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile unitatiilor administrativ teritorile.O alta definiţie a bugetului local este „

programul ce cuprinde cheltuielile si veniturile anuale necesare funcţionarii instituţiilor administrativ teritoriale si

satisfacerii nevoilor publice de interes local,ce se aproba de către consiliile locale si se adopta printr-o hotarare in

concordanta cu prevederile cuprinse in bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.”

Bugetul este un plan financiar care

- Reglementează operaţiunile financiar anuale;

- Reflecta situaţia financiara a autorităţilor locale;

- Oferă informaţii privind sursele veniturilor si modul de cheltuire a acestora.

Bugetul este un document de stabilire a politicilor:

- Decizia de a cheltui resursele se manifesta prin politicile adoptate reprezentând scopuri, obiective sau priorităţi.

- Bugetul stabileşte modalităţile de alocare a resurselor pentru atingerea acestor obiective. Bugetele locale sunt create

in cadrul unui mediu financiar restrictiv. Necesităţile depasesc intotdeauna fondurile disponibile si când un proiect

primeşte fonduri, aceste fonduri sunt refuzate altui proiect. Valoarea fondurilor cheltuite pentru un proiect este

masurata nu numai prin beneficiile obţinute, ci si prin proiectele la care s-a renunţat in favoarea acestuia.

• Bugetul local reprezintă un document prin care sunt prevăzute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile

unităţilor administrativ teritoriale. Bugetele locale sunt organizate in conformitate cu organizarea administrativ-

teritoriala a tarii in bugete pe judeţe, municipii, oraşe si comune. Fiecare unitate administrativ-teritoriala isi intocmeste

bugetul propriu in condiţii de autonomie.

Bugetul este un document legal - asigura conformitatea cu legile si reglementările in vigoare printr-un proces stabilit

de elaborare a bugetului.

Bugetul este un plan de gestiune:

- Cheltuielile se realizează prin alocare de fonduri pentru programe specifice, destinate sa indeplineasca obiectivele

clar definite;

- Oferă informaţii cu privire la ce fel de servicii vor fi prestate si in ce mod.
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Bugetul este un instrument de comunicare:

- Asigura autoritatii un mijloc de obţinere a informaţiei despre nevoile populaţiei, precum si despre opinia publicului

privind activitatea sa;

- Oferă argumente raţionale in prezentarea schimbărilor de priorităţi, motivele deciziilor si schimbărilor viitoare;

- Reprezintă oglinda a ceea ce autoritatea locala isi propune sa realizeze intr-un an financiar, reflectând cantitatea sau

extinderea serviciilor planificate;

- Ilustrează nevoile neimplinite, evidenţiind programele care sunt dezirabile, dar care nu pot fi finanţate.

Bugetul de venituri si cheltuieli al unei comunităţi presupune identificarea cheilor de control privind maximizarea

surselor de venit si activarea acestora, precum si cele referitoare la modul de utilizare cat mai eficienta a acestora.

Semnificaţia bugetului local s-a extins pe măsură ce administraţia locala este pusa tot mai mult in situaţia de a

creste resursele si de a imbunatatii productivitatea si responsabilitatea manageriala. Factorii de decizie si cetăţenii

necesita informaţii exacte si pertinente asupra strategiilor administraţiei locale, activitatii curente, programelor si
cheltuielilor.

întocmirea bugetului nu este doar o balanţa financiara, ci reprezintă insasi legătură dintre mobilizarea fondurilor si

atingerea scopurilor si obiectivelor propuse. Un rol major in obţinerea acestei eficiente o constituie organizarea si

prezentarea bazei de date privitoare la buget ceea ce de fapt ne si propunem.

Bugetul local are doua secţiuni:

Secţiunea de funcţionare

Secţiunea de dezvoltare.

1.Secţiunea de funcţionare:

Analizam sursele de venituri relevante atat in suma absoluta cat si procentual pentru a ilustra aportul fiecărei surse

la realizarea bugetului local.

67,70132027195029Impozit pe terenul extravilan

45,831445431537-Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice

63,706115395997-Impozit pe teren de la persoane fizice

69,1579916115659-impozit pe clădiri la persoane fizice

35,04107866307772-impozit pe clădiri la persoane juridice

54,88426429777007Impozite si taxe pe proprietate

44,15672274315227426Venituri totaleI

% de realizareIncasari

realizate
Drepturi

constatate(plan)

Denumire venitNr. crt
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99,9159631555968498Alte venituri (cote si sume defalcate,

subvenţii,, venituri, taxe administrative etc.)

4.

0,00139037119800Alte venituri

21,762203041012409Amenzi si penalitati

27,15369213600Venituri din prestări servicii

0-125757944636Venituri din prestări servicii si alte activitati

97,967360475134Venituri din concesiuni si inchirieri

0,76610298019770VENITURI NEFISCALE3

100,00133133Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
desfăşurare de activitati

64,686447499668-Venituri pe mijloacele de transport deţinute

de persoane juridice

57,27207523362350-impozite pe mijloacele de transport

deţinute de persoane fizice

58,88272130462151Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea

utilizării bunurilor sau pe desfasurarea
de activitati

2

100,003101331013Taxe judiciare de timbru

Analizând execuţia bugetara pe anul 2019 se observa ca impozitele si taxele pe

proprietate s-au încasat in procent de 54,88%, o parte din debite venind din anii anteriori, taxele pe utilizarea

bunurilor se incaseaza in procent de 58,88, dar procentul cel mai mic il reprezintă incasarile din amenzi si

penalitati de numai 21,76%

In anul 2019 s-au intocmit 769 dosare de executare silita, s-a recurs la toate formele de executare intrucat

exista destule persoane rau platnice , care intenţionează ca debitul lor sa fie prescris si sa fie absolvit de plata. Din

acest motiv s-a recurs la executări silite si pana in momentul de fata nu avem debite prescrise. Se intampina mari

greutati in cee ace priveşte incasarea veniturilor deoarece , in anul 2019 .foarte mulţi cetateni au fost plecaţi la munca

in străinătate si nu se intorc anual, ori neplatind la timp cresc foarte mult penalităţile de intarziere.ln ceea ce priveşte

amenzile, majoritatea sunt amenzi de circulaţie pe care le incasam foarte greu. Pentru incasarea restantelor se vor

continua popririle pe conturi, executările silite pe bunuri, pentru ca alta soluţie nu exista. Din totalul de 15227426 lei

drepturi constatate (sume de plata) , 8363116 lei sunt debite din anii precedent ceea ce inseamna 54,92%

Deasemenea, procentul mic la realizarea veniturilor ,se datoreaza si neincasarii taxei de excavare, care este cuprinsa

in bugetul local deoarece situaţia nu este lămurită juridic , incasarile la aceast articol bugetar fiind 0%, iar ponderea



acestor venituri din taxa de escavare , in totalul veniturilor planificate ,este de 46,65 . In ceea ce priveşte realizarea

cheltuielilor procentul de realizare este strict legat de procentul de realizare a veniturilor. Astfel din totalul de

10410250 lei cheltuieli prevăzute in secţiunea de funcţionare a bugetului local s-au efectuat plaţi in suma de

7271452 lei, adica 69,84%. Devansarea procentului de realizare a cheltuielilor in raport cu procentul de realizare a

veniturilor se justifica prin faptul ca o parte din cheltuieli au avut ca sursa financiara excedentul anului anterior.

Primăria Alunu urmăreşte crearea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului privat, prin îmbunătăţirea

infrastructurii de sprijin a afacerilor.

în anul 2019, la nivelul comunei Alunu , dezvoltarea economică a fost susţinuta prin diverse politici promovate

de administraţia locala, care au vizat în primul rând dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin a afacerilor.

Orice activitate comerciala se desfasoara numai de către comercianţi autorizaţi, în condiţiile legii si care deţin

autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, asigurând astfel o concurenta

loiala.

I.lll. Servicii

Sectorul serviciilor este slab reprezentat ca şi varietate a serviciilor oferite. Acestea activează în domeniul

sănătăţii umane şi veterinare, în domeniul transporturilor, în domeniul reparaţii auto, spălătorie auto., etc.

POLITICA ECONOMICA

Primăria ALUNU urmăreşte crearea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului privat, prin îmbunătăţirea

infrastructurii de sprijin a afacerilor.

în anul 2019, la nivelul comunei ALUNU , dezvoltarea economică a fost susţinuta prin diverse politici

promovate de administraţia locala, care au vizat în primul rând dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin a afacerilor.

Orice activitate comerciala se desfasoara numai de către comercianţi autorizaţi, în condiţiile legii si care deţin

autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Analizând profilul economic al comunei ALUNU se poate spune că acesta reflectă, la scară mică, profilul

economic al judeţului Valcea. Analiza structurii economice a localităţii a evidenţiat 3 aspecte majore:

- rolul important al agriculturii;

- dezvoltarea relativ redusă a industriei;

- slabă dezvoltare a serviciilor.

Economia rurală este una puţin diversificată, principalele domenii de activitate ale societăţilor comerciale fiind:

comerţ, agricultura, servicii, industria extractiva.

în cadrul industriei locale dominant este activitatea miniera care generează cca 59% din locurile de muncă la

nivel de comună.
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. Servicii

Sectorul serviciilor este slab reprezentat ca şi varietate a serviciilor oferite concretizandu-se în domeniul

sănătafii umane şi veterinare, domeniul transporturilor, reparaţii auto,spălătorie auto.

. Agricultura si zootehnia

Fiind o localitate din mediul rural, principala ocupaţie a locuitorilor comunei Alunu este însă agricultura şi

creşterea animalelor, dar prima activitate reuşeşte să absoarbă cea mai mare parte a populaţiei active a comunei.

Schimbarea profilului funcţional de la activităţi agricole preponderente la activităţi agricole asociate presupune

dezvoltarea activităţilor economice, în special a celor din industria alimentară, precum şi a celor din sfera serviciilor.

Aceasta presupune iniţierea unor programe care să urmărească creşterea numărului de locuri în industria alimentară

şi din activităţi de servicii.

Condiţiile geografice şi climatice deosebit de favorabile ale zonei şi suprafaţa de teren arabil mare au

determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea
animalelor.

La nivelul comunei ALUNU exista un număr de 115 agenţi economici care din care 65 si-au întemeiat ferme

prin accesarea de fonduri europene astfebin sectorul vegetal 40, in sectorul animal 10, albine 15.

In ceea ce priveşte sesizările cetăţenilor indeosebi pe aplicarea legilor fondului funciar, in anul 2019 s-au

inregistrat un număr de 91 cereri din care au fost rezolvate 65, restul fiind in curs de rezolvare. S-au intocmit un

număr de 56 dosare de publicitate pentru vanzari de terenuri din extravilan, s-au intocmit un număr 42 documentaţii

pentru 50 ha teren in vederea eliberării titlurilor de proprietate documentaţii înaintate la Comisia Judeţeană LFF
Valcea. S-a intocmit un număr de 93 cârti funciare.

In cadrul cadastrului systematic s-au intocmit un număr de 830 cârti funciare pentru cetăţenii care au avut

terenuri in cadrul sectoarelor eligibile pentru aplicarea cadastrului sistematic . In decembrie 2019 s-a semnat inca un

contract de finanţare cu OCPI Valcea pentru suma de 160000 lei cu TVA inclus avand drept scop intocmirea

documentaţiilor cadastrale si realizarea gratuita, in favoarea cetăţenilor, a altor cârti funciare.Un incovenit major in

acesta latura a activitatii noastre este faptul ca foarte greu se găsesc topografi care sa presteze serviciile privind
cadastrul sistematic motivând tariful mic acordat de ANCPI /imobil.

PLANIFICARE SI MODERNIZARE URBANA

Pentru elaborarea documentaţiilor si urmărirea modului de indeplinire al condiţiilor - contractuale,

Compartimentul de promovare si achiziţii publice pune in aplicare si respecta legislaţia in vigoare, respectiv Legea

98/2016 privind achiziţiile publice publicat in MO nr.390/23.05.2016, text actualizat in baza actelor normative

modificatoare, Legea 99/2016 privind acchizitiile sectoriale publicata in MO nr.391/23.05.2016,Legea nr.100/2016
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privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii , publicat in MO nr.392/23.05.2016; Legea nr. 101/2016

privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 393 din 23 mai 2016,

HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind

achiziţiile public

Astfel in anul 2019 s-au initiat din catalogul electronic un număr de 54 achiziţii din care 35 in baza anunţului

publicitar si 13 direct din catalog prin compararea de oferte pentru produse similare. De asemenea s-a notificat in

SICAP un număr de 6 anunţuri de atribuire pentru sase achiziţii directe, realizate offline. In toate cazurile s-a respectat

legislaţia in domeniul achiziţiilor publice. Acest fapt a reieşit si din controlul Curţii de Conturi pentru perioada 2017-

2018, când, in compartimentul achiziţii publice nu s-a evidenţiat nici o greşeala.

Activitatea Compartimentului Registrul Agricol:

Completarea registrelor agricole presupune înregistrarea suprafeţelor de teren şi evoluţia acestora, precum şi

modul lor de utilizare, evoluţia efectivelor de animale şi păsări, utilaje, pomi fructiferi, evidenţă scrisa şi computerizată.

S-a solicitat într-un număr foarte mare, eliberarea de adeverinţe pentru bursă, rechizite şcolare, deducere de

impozit, spital, contracte cu SC Electrica SA, Serviciul de Evidenţă a Populaţie, telefonie mobilă, şămaj, ajutor social,

alocaţie complementară, etc.

S-au eliberat un număr de 39 certificate de producător care au dorit să comercializeze produse agricole.

Conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării - cumpărării terenurilor agricole

situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor

Statului, cu modificările ulterioare, s-au întocmit un nr. de 56 dosare privind instrainarea terenurilor.

In anul 2019 s-au eliberat un număr de 430 adeverinţe pentru APIA,s-au eliberat un număr de 25 atestate de

producător, si 25 carnete de comercializare. Registrele agricole electronice s-au actualizat in proporţie de 100%.

Programe prioritare derulate de Primăria comunei ALUNU:

• Reabilitarea sistemului rutier - pietruirea tuturor drumurilor comunale si satesti.;
* S-au asfaltat drumurile de interes local ce au făcut obiectul contractului de finanţare cu Ministerul

Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei pentru 9.85 km drumuri de interes local , cu excepţia

drumului DC111 Rosia-Rosia-de Amaradia unde lucrările se afla in derulare;

H S-au derulat lucrările de construcţie in cadrul Proiectului: Modernizare, reabilitare si dotare Centru pentru

servicii sociale , sat Igoiu comuna Alunu, judeţul Valcea , urmând ca obiectivul de investiţii sa fie dat in



folosinţa cel mai târziu luna iunie 2020, daca Pandemia Coronavirus va lua sfarsit si se vor putea relua
lucrările.

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

Ministerul Dezvoltării, dar si la Ministerul Culturii fiind vorba de un monument istoric.

S-a semnat contractul de finanţare cu ADR Craiova , prin Programul Operaţional Regional , pentru

Proiectul Modernbizare, reabilitare si dotare Grădiniţă cu Program Normal, sat Coltesti, Comuna Alunu,

judeţul Valcea.Proiectul este in derulare , o parte din activitati fiind derulate respectiv tipărirea pliantelor si

broşurilor, anunţul de presa la inceputul proiectului,, depunerea cererii de rambursare pentru cheltuielile
efectuate cu intocmirea studiului de fezabilitate si a studiilor conexe. In momentul de fata suntem in faza

de inchere a contructalui privind achiziţia serviciilor de proiectare si execuţie lucrări cu firma castigatoare.

Cat priveşte Proiectul Modernizare, reabilitare si dotare Şcoala cu clasele l-VIII sat Coltesti, comuna

Alunu, judeţul Valcea suntem in faza de contractare , aşteptam sa fim chemaţi la ADR Craiova pentru
semnarea contractului de finanţare.

S-au depus Proiecte la CNI: pentru decolmatare sursa de apa si suntem in lista de sinteza dar si pentru

realizarea Complexului sportiv lgoiu(teren de fotbal, gradene, pista de alergare, vestiare) proiectul este

eligibil si suntem in lista de sinteza;

S-a făcut revenire la La Ministerul Dezvoltării pentru finanţarea proiectului : Modernizare(asfaltare)

drumuri din interiorul localităţii, proiect ce cuprinde toate drumurile comunale si satesti din comuna;

S-au făcut demersurile necesare pentru infintarea distribuţie de gaze naturale in comuna si suntem

cuprinşi in lista cu localităţile propuse pentru finanţare.

S-a finalizat lucrarea ; Consolidare si amenajare platforma DC 111(a!unecarea de teren din Roşia,

punctul’la Dumbrava , recepţia la terminarea lucrărilor facandu-se in anul 2020.

Cat priveşte sistemul centralizat de alimentare cu apa, informez consiliul local, ca au fost foarte multe

intervenţii atat in coloana principala cat si pe extinderi, ce se cifrează la peste 985 intervenţii. Am fost

nevoiţi sa schimbam conducta de alimentare cu apa , de diverse dimensiuni ,pe circa 600 m atat pe

traseul principal cat si pe extinderi, operaţiune ce a condus la cheltuieli mari. Daca nu s-ar fi creat situaţia

prezentata mai sus fondurile cheltuite pentru remedierile la alimentarea cu apa si inlocuirea conductei,

ar fi putut fi folosite in alte proiecte de gospodărie comunale utile comunităţii locale.

S-a obtinut finanţare in suma de 160000 lei cu TVA inclus 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 finanţare.

S-au inceput lucrările privind modernizarea si amenajarea zonei blocurilor.

S-a intocmit documentaţia tehnica pentru reabilitarea si extinderea sistemului centralizat a apelor uzate



(canalizare), si afost depus la Ministerul Dezvoltării.

• Pentru perioada următoare, respectiv anul 2020, ne propunem să realizăm împreună următoarele

obiective:

• Finalizarea si receptioanarea obiectivului :Modernizare drumuri de interes local, comuna Alunu,

judeţul Valcea -sursa de finanţare :Fonduri guvernamentale;

-Finalizare si receptionare obiectiv de investiţii :Modernizare, reabilitare si dotare Centru pentru

servicii sociale sat Igoiu, comuna Alunu, judeţul Valcea;

-Finalizare si receptionare obiectiv de investiţii :Modernizare si amenajare zona blocuri;

- Continuarea derulării Proiectului : Modernizare, reabilitare si dotare Grădiniţă cu Program

Normal sat Coltesti Comuna Alunu, judeţul Valcea, termen de punere infunctiune 31 mai 2020.

- Vom continua lucrările de decolmatare a tuturor şanţurilor în toată comuna si vom continua

pietruirea drumurilor care nu fac parte din proiectul de modernizare;

- Vom rezolva toate problemele gospodăreşti care pot apărea în decursul anului 2020.

Programul propus pentru anul 2020 este realizabil in condiţiile in care nu ni se vor bloca conturile la

trezorerie ca urmare a executării silite pornita de Biroul executări silite VALEANU ILIE.Suma pe care o

datoram către CEO este foarte mare si depaste posibilitatea de rambursare a autoritatii locale pe cale
amiabila

-S-a încheiat un nou contract de finanţare, cu OCP! Valcea pentru continuarea cadastrului

sistematic, in suma de 160000 lei.

EDUCAŢIE SI CULTURA

Educaţie

Rolul educaţiei şi învăţământului într-o societate civilizată este foarte importantă. Educaţia contribuie la

formarea şi dezvoltarea personalităţii individuale. Totodată nivelul de dezvoltare economică al unei ţări depinde şi de

nivelul de educaţie a cetăţenilor, de aceea este nevoie de o concepţie clară despre rolul educaţiei într-o societate.

Educaţia este un obiectiv primordial pentru comunitate în orice societate, având la bază următoarele principii:

- acces egal şi sporit la educaţie;

- calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere;

- descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;

- transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României;

- considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung;

- combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;



- compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani;

- dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.

Familia, mediul de viaţă, şcoala şi nu în ultimul rând Administraţia publică locală sunt factori determinanţi ai

dezvoltării complete şi complexe a copiilor. Împreună trebuie să colaboreze pentru ca fiecare elev, indiferent de

particularităţile sale, să poată deveni un membru independent al comunităţii în care doreşte să se integreze.

Şcoala vine în sprijinul fiecărui elev de a-l face sa se simtă competent, autonom in vederea creşterii şanselor

de reuşita sociala si profesionala.

Misiunea Scolii noastre este şi aceea de a stabili raporturi de tip interacţional intre şcoala şi mediul social cu

toate componentele lui. Şcoala din Alunu îşi propune să devină factor principal de culturalizare în localitate şi oferă

condiţii optime de petrecere a timpului liber pentru elevi şi membrii comunităţii locale.

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de educaţie Primăria comunei Alunu a acţionat pe trei

direcţii: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru întreţinere şi investiţii.
Biblioteca Comunală

Biblioteca funcţionează cu jumătate de norma si se realizează de către referentul cultural asigurandu-se
astfe si o economie la fondul de salarii.

Căminul cultura! funcţionează in clădirea cu aceasta destinaţie, clădire, asa cum stiti, in care

funcţionează si sediul primăriei. In momentul de fata exista director de cămin cultural , persoana cu atestat in

domeniu, viorist recunoscut care a inceput activitatea cu scopul 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

rând pe promovarea tradiţiilor locale care etichetează orice comunitate. Trebuie sa urmareasca permanent antrenarea

tinerilor din comunitate in activitati culturale (dansuri populare tradiţionale, muzica populara a artiştilor de renume care

au promovat folclorul autentic ,. O sarcina de mare importanta ce sta in fata autoritatii tii locale si implicit a directorului

căminului cultural este organizarea festivalului folcloric” Filofteia Lacatusu si Ion Văduvă”, personalităţi culturale care

si-au adus o mare contribuţie la promovarea folclorului autentic de pe frumoasa vale a Oltetului. Cu aceasta ocazie

intenţionam si organizarea unui concurs de muzica populara pentru promovarea tinerelor talente. Era program pentru

luna mai 2020, dar in condiţiile actuale create de pandemia Coronavirus aceasta acţiune nu se mai poate realiza

decât după incetarea crizei si daca bugetul local va mai putea permite asemenea cheltuieli. Tot in domeniul culturii,

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

eforturile in vederea găsirii unui spaţiu adecvat unde sa infintam un muzeu al localităţii care sa conţină obiecte vechi

, dar si costume populare autentice ,ce amintesc de ocupaţia inaintasilor nostrii

. Populaţia - Demografie

Conform evidenţelor Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei ALUNU, conform recensământului din anul

2011, numărul populaţiei a crescut până la 4109 locuitori împărţiţi astfel:



- din punct de vedere al sexului:

- 1994 femei,

- 2115 bărbaţi;

Structura populaţiei pe vârste conform recensământ 2011

16,11%3812816624109Comuna

ALUNU

femeiBarbatitotal

% persoane

vârstnice in
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Populaţie de 65 si pestePopulaţie

totala

Localitaza

Populaţia cuprinsa in grupa de varsta de 65 ani si peste este insa in continua creştere ceea ce

demonstrează făptui ca populaţia comunei Alunu este imbatranita si datorită contextului economic local defavorabil

care a determinat plecarea unui procent din populaţia activă spre mediul urban sau in străinătate, locaţii care oferă mai
multe locuri de muncă.

Activitatea Serviciului - STARE CIVILĂ

Asigurarea serviciilor de specialitate în vederea întocmirii actelor de stare civilă pentru cetăţenii români sau de

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

persoanele fără cetăţenie şl înregistrarea la cerere, a actelor sau a faptelor de stare civilă pentru cetăţenii străini care

au domiciliul sau se află temporar pe teritoriu! României, precum şi pentru soluţionarea unor cereri conform

competenţei materiale şi teritoriale.

Acte înregistrate:
- Căsătorii - 23

- Decese - 30

- Naşteri - transcrieri 6

Schimbări de nume pe cale administrativă -,

Alte cazuri (divorţuri) -
Certificate eliberate:

- Naştere - 47
- Căsătorie - 54

- Deces- 57

Forţa de muncă



Forţa de muncă în economie şi alte sectoare de activitate

în comuna ALUNU IMM-urile active au preponderant activitate comerciala si au creat un număr restrâns de

locuri de munca Cele mai multe locuri de munca se găsesc in cadrul întreprinderii miniere si al societăţilor de prestări

servicii care prestează servicii către intreprinderea miniera. In afara de acestea mai putem aminti SC COMINCO SA ,

cat si societatea care asigura paza si securitatea (gardienii). Pe linie de administraţie , invatamant si sanatate se

poate vorbi de personalul care lucrează in cadrul primăriei, al dispensarelor umane, dispensarului veterinar, serviciului

public de apa canal si in cadrul SC Gospodariere comunala Alunu SRL. Având in vedere numărul total al populaţiei

apte de munca nu putem vorbi despre un număr semnificativ de persoane care au un loc de munca.

Cea mai mare parte din forţa de muncă o reprezintă "navetiştii" care lucrează în mediul urban, în diferite

sectoare de activitate, pentru aceasta deplasându-se zilnic la locul de muncă

Nivelul de venituri ale populaţiei reprezintă un factor demografic negativ şi sporeşte nivelul de migraţie a

populaţiei.

Şomaj

Numărul şomerilor aflaţi în plată în luna decembrie 2019 , conform datelor Agenţiei Judeţene de Ocupare a

Forţei de Muncă Valcea era de 28 persoane.

Populaţia neocupată

Datorită contextului economic defavorabil o parte din populaţia activă după terminarea stagiului de şomaj

rămân în contiuneare fără loc de muncă. Ratele de ocupare sunt deosebit de mici în rândul tinerilor (15-24 de ani) şi

femeilor

Persoanele care se confruntă în cea mai mare măsură cu aceste riscuri sunt: tinerii, populaţia de etnie romă,

femeile, populaţia cu nivel redus de educaţie şi calificare.

Pensionari

Numărul persoanelor în vârstă, beneficiari de pensii în număr 1045 de personae împărţiţi astfel:

- beneficiari de pensii de stat: 921 persoane;

- beneficiari de pensii pentru agricultori: 112 persoane;

- beneficiari de alte pensii: 15 persoane;

Ocrotirea sănătăţii



Infrastructura de sănătate în comuna Alunu este compusă din: - doua dispensare umane cu 2 cabinete de

medicină generai şi 1 cabinet stomatologie; - una farmacie; - un dispensar veterinar.

în cadrul dispensarelor umane din , dispensarul din satul Coltesti fiind dat in folosinţa in anul 2017, işi

desfăşoară activitatea 2 medici de familie, 1 medic stomatolog şi 1 farmacist, la care se aduga si asistentul medical

comunitar de la nivelul comunei Alunu , salarizat cu fonduri asigurate de Direcţia de sanatate publica Valcea.

Apariţia componentei private în sectorul local de sănătate (pe segmentul stomatologie pană în prezent) a

ridicat punctual nivelul dotărilor, echipamentelor precum şi a calităţii serviciilor medicale în comunitate.

Luând în considerare că numărul de copii şi adolescenţi reprezintă 16% din populaţie, iar numărul persoanelor

de vârstă a lll-a 15 % din populaţie, putem spune că nevoile de servicii medicale sunt crescute, deoarece o treime din

populaţia comunei Alunu intră în categoria persoanelor cu nevoi majore de servicii medicale. La aceasta adăugăm

persoanele cu handicap care sunt în număr de 180 şi personale neocupate în număr de 800.

PROTECŢIA SOCIALA SI PROMOVAREA ECHITĂŢII SOCIALE

Asistenţa socială

Asistenţa socială la nivelul comunei Alunu se realizează prin intermediul asistentului social si exprimă

orientarea ooliticilor publice către cetăţenii vulnerabili a unei societăţi. Investiţia oricărei forme de guvernământ în

sistemul de protecţie socială şi în serviciile sociale este importantă pentru a ne asigura că problemele sociale existente

nu vor avea consecinţe din ce în ce mai grave asupra unor paturi din ce în ce mai largi de populaţie.

Obiectivul control al politicii sociale nu mai este simpla ajutare a celor săraci, ci o reinserţie a persoanelor

excluse de la o viaţă sociala normala, caracterizată prin oportunităţile societăţii moderne.

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

complex de forme de suport pentru a evita excluziunea şi pentru a recupera social persoanele împinse la marginea

societăţii.

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protejarea oamenilor constituie prioritatea numărul unu a oricărei administraţii.

Datorită fenomenului de sărăcie, accesul persoanelor defavorizate la asistenta socială, capătă proporţiile unui sprijin

indispensabil chiar si atunci când se dovedeşte a fi unul temporar.

Factorul uman este esenţial şi evoluţia lui este urmărită îndeaproape de noi pentru a putea lua măsurile

necesare asigurării echilibrului comunităţii noastre.

în domeniul asistenţei sociale am avut ca obiectiv realizarea de servicii profesionalizate, specializate de

protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de

a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi decent de viaţă.



în anul 2019 rezultatele muncii de anchetă socială şi asistenţă socială s-au concretizat astfel:

Ajutorul social Legea 416/20Q1 modificată

- preluarea documentaţiei în vederea întocmirii dosarului de ajutor social şi întocmirea anchetelor sociale, fişei

de calcul, statului de plată privind ajutorul, social - reactualizarea dosarelor se face trimestrial sau ori de câte ori apar

modificări în componenta familie si a veniturilor acesteia, 108 dosare/2019 ,108 anchete la dosar

- întocmirea lunar a listei persoanelor apte de muncă si numărul orelor de efectuat în folosul comunităţii,;

- întocmirea lunar a anexelor 7, 8 ,14 si 17 si trimiterea lor pana in data de 5 a fiecărei luni la AJPS Valcea

- alocaţia pentru susţinerea familiei - Legea 277/2010 modificată - preluarea documentaţiei în vederea

întocmirii dosarului de alocaţie pentru susţinerea familiei şi întocmirea anchetelor sociale, - reactualizarea dosarelor se

face din 6 in 6 luni sau ori de câte ori apar modificări în componenta familie si a veniturilor acesteia, - 84 dosare/2019,

84 anchete la dosar.

-întocmirea Dispoziţiilor primarului pt. stabilirea, respingerea , modificarea sau sistarea alocaţiei pentru

susţinerea familiei, - 87 cazuri

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

Ajutorul pt. încălzirea locuinţei

Preluarea Cererii şi Declaraţiei pe proprie răspundere pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu foc de

lemne , pe perioada sezonului rece:

-în baza Legii 416/2001 -108 dosare

-cf. OUG 70/2011,- 192 dosare

în toate situaţiile s-a completat Dispoziţiile primarului privind sumele aprobate pt. lemne, preluarea Cererii şi

Declaraţiei pe proprie răspundere pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinţei cu combustibili fosili pe perioada
sezonului rece.

FAMILIE şi PROTECŢIA COPILULUI

m întocmirea de anchete sociale solicitate de DGASPC, sau din oficiu, pentru instituirea măsurilor de protecţie

prevăzute de legea 272/ 2004 (plasament familial, rezidenţial, în regim de urgenţă, la AMP. etc) -10 cazuri
m Plasament familial - 6 cazuri

h Reevaluat trimestrial situaţiile în care sunt instituite măsurile speciale de protecţie prin ancheta socială, şi a

situaţiilor în cazul copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate - 9 cazuri.

m conduce evidenţa în Registrul special - Autoritate tutelară privind cauzele aflate pe rolul instanţelor

judecătoreşti şi a persoanelor ocrotite copii si adulţi; - 26 cazuri.
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• Verificarea în teren în vederea redactării anchetelor pentru: divorţ, minori infractori, persoane vârstnice în

vederea întocmirii dosarului de internare intr-un centru de bătrâni (azile), amânarea sau întreruperea executării

pedepsei condamnaţilor care au probleme sociale, mame minore, anchete sociale pt. comisiile de expertiza medicala-

copii si adulţi -in vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap, anchete în vederea obţinerii de burse

sociale, bani de liceu, 87 cazuri;

în baza Legii 448/2006-privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost întocmite

pentru obţinerea avizului în vederea obţinerii indemnizaţiei pentru persoana încadrată în gradul de handicap Grav cu

însoţitor - 84 cazuri

hi Primirea dosarelor în vederea obţinerii indemnizaţiei pt. creşterea copilului până la vârsta de 2 ani,

respectiv 3 ani - OUG. 148/2005- si transmiterea acestora la Agenţia Judeţeană pt. Prestaţii Sociale Valcea - 19
cazuri.

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

525 beneficiari

Activitatea Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenţă

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă îşi desfăşoară activitatea în domeniul prevenirii şi stingerii

incendiilor Drecum şi în domeniul protecţiei civile şi are ca obiective pregătirea populaţiei pentru situaţii de urgenţă,

protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi valorilor culturale , limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă .

Activităţi de pregătire desfăşurate în anul 2019:

A fost întocmit, aprobat şi avizat „Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2019.

Activităţi de intervenţie:

Datorită ploilor abundente din perioada cantăţile de precipitaţii căzute au condus la formarea de torenţi care

prin scurgeri dinspre zonele mai înalte situate în partea de vest a localităţii , au condus la formarea unor debite mai

mari de apă ce nu au putut fi preluate în totalitate de şanţuri. In urma acestor fenomene au avut loc alunecări de teren

carea u afectat si drumuri de interes local.Comitetul Local pentru situaţii de urgenta s-a mobilizat in timp record si a

fost solicitata comisia mixta pentru analiza situaţiei create de la nivelul judeţului Valcea in scopul constatării situaţiei

comunicate si gasirea unor soluţii pentru limitarea fenomenului dar si gasirea unor soluţii financiare pentru remedierea

drumurilor afectate si aducerea lor la starea iniţiala. Astfel prin Hotarare de Guvern s-au alocat fonduri pentru

remedierea alunecării de teren de pe DC Rosia-Rosia -Amaradia. O problema majora o constituie alunecarea de

teren din Dealul Roşu care pune in pericol drumul ce face legătură cu Roşia de Amaradia. S-au făcut din partea

Primăriei si a Serviciului Voluntar pentru situaţii de urgenta nenumărate demersuri către autoritatile judeţene cu

atributiuni in acest domeniu de activitate dar pana in prezent un s-a luat nici o măsură. Ploile torenţiale căzute in

primavara anului 2019 a condus la deterioarea pârtii carosabile a drumurilor de interes local de la nivelul comunei



Alunu , iar in urma demersurilor făcute s-a reuşit organizarea unei balastiere pentru 2000 mc balast, fara plata, care a

fost aşternut pe drumurile calamitate , ameliorând situaţia creata.

In anul 2019 s-au inregistrat un număr de 5 incendii din care 3 la vegetaţie uscata si doua la

gospodăriile populaţie (familia Patrulescu si Burtea)

Activităţi preventive:

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

Graficul de informare publică, prin care au fost desfăşurate activităţi de informare a populaţiei, prin: distribuirea de

pliante informative cu privire la modul de comportare în cazul unor situaţii de urgenţă (cutremur, inundaţii, incendii,

accidente grave pe căi de comunicaţie), şi a semnalelor de alarmare în cazul unor situaţii de urgenţă precum şi

emiterea prin sistemul de avertizare şi alarmare a unor mesaje predefinite cu reguli şi măsuri de comportare în astfel

de situaţii.

In perioada următoare vor fi desfăşurate controale de indrumare la gospodăriile cetăţenilor şi instituţiile din

subordine în baza Graficului de control întocmit pentru acestă activitate.

Activităţi de organizare şi funcţionare:

Au fost actualizate documentele operative : Planul de intervenţie la inundaţii, Planul de analiză şi acoperire a

riscurilor, a fost întocmit şi aprobat planul de asigurare a resurselor financiare si materiale şi de personal pentru anul

2019.

Protecţia mediului

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

esenţiala iar luarea de decizii responsabile din punct de vedere al mediului este extrem de importanta.

OBIECTIVE:

- protejarea patrimoniului verde existent şi punerea lui în valoare

- extinderea spaţiului verde

- sensibilizarea şi educarea publicului pe teme de mediu

- managementul integrat al deşeurilor

- soluţii eficiente pentru "salvarea energiei" şi utilizarea energiilor alternative.

Managementul integrat al deşeurilor

Colectarea deşeurilor reciclabile ajunge în Europa până la 50% din totalul deşeurilor menajere colectate.

In comuna Alunu sunt amplasate containere pentru depozitarea gunoiului menajer,exista conntrac de

delegare a serviciului de salubrizare prin licitaţie , contractual fiind incheiat pe o perioada de 5(cinci ani)

Se incearca colectarea selectiva a deşeurilor reciclabile însoţita de o supraveghere stricta. încheierea contractelor de

M



servicii intre operat si persoanele fizice si juridice se desfasoara cu greutate deşi exista lege in acest sens

Colectarea deşeurilor de pe intreg teritoriul comunei este obligatorie.

Activitatea administrativă în anul 2019

Sinteza activităţii Consiliului Local pe anul 2019

A fost convocat Consiliul Local al comunei Alunu şedinţe: 12 şedinţe ordinare, 8 şedinţe extraordinare şi una

şedinţa de îndată, in conformitate cu prederile Codului administrative Au fost respectate termenele de convocare a

consiliului în şedinţe ordinare şl extraordinare. Şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate au fost

publice, ordinea de zi a fiecărei şedinţe a fost adusă la cunoştinţa opiniei publice prin afişare la sediul Consiliului Local

şi prin publicare pe site-ul Primăriei comunei Alunu

Au fosî iniţiate de către primar 120 proiecte de hotărâri şi au fost adoptate 120 hotărâri de către Consiliul

Local .118 hotarari adoptate de Consiliul locai Alunu au primit avizul de legalitate de la Instituţia Prefectului Judeţului
Valcea si 2 au fost revocate.

Consiliu! loca! şi cele 3 comisii de specialitate şi-au desfăşurat activitatea pe baza prevederilor Codului

Administrativ si a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local.

în confomnitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local, comisiilor de

specialitate le-au fost puse la dispoziţie toate materialele înscrise pe ordinea de zi şi li s-au acordat sprijinul şi

asistenţa de specialitate.

în calitate de şef al Administraţiei Publice Locale, am impus ca întreaga activitate să se desfăşoare cu

respectarea prevederilor legale. în fapt toate cele 453 Dispoziţii pe care le-am emis în anul 2019, au primit avizul de

legalitate din partea Instituţiei Prefectului.

Aparatul de specialitate a! primarului

Aparatul de specialitate al primarului comunei Alunu a respectat Organigrama aprobata de către Consiliul

Local incadandu-se in numărul de posturi transmis de Prefectura Judeţului Valcea.

Corespunzător unei localităţi de asemenea anvergură, pentru administraţia locală a comunei Alunu nu s-a

impus o stmctură organizatorică foarte stufoasă Pentru a acoperi toate sectoarele de activitate dar şi pentru a respecta

normele şi prevederile legale care au adus, în mod frecvent, noi sarcini şl atribuţii administraţiei publice locale,

structurile funcţionale existente sunt majoritatea la nivel de compartiment.

Prin încurajarea si dezvoltarea unei implicări comunitare puternice, ne dorim sa avem o administraţie eficientă

si eficace, deschisă spre nevoile comunităţii şi care lucrează în beneficiul tuturor, în spriritul transparentei si al

respectului fata de cetatean.
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Cat priveşte eliberarea titlurilor de proprietate in baza legilor Fondului Funciar, avem mari restante dar si litigii

si nemulţumiri ale cetăţenilor in ceea ce priveşte titlurile de proprietate eliberate , invocandu-se greşeli cu privire

stabilirea dreptului de proprietate.Acest fapt ne răpeşte din timpul de lucru pentru ca sunt necesare deplasări in teren

.intocmire de documentaţii de anulare a titlurilor de proprietate greşite .In momentul de fata sunt mari presiuni din

partea cetăţenilor pentru eliberarea titlurilor de proprietate.

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

intocmi documentaţiile tehnice care constituie suportul eliberării titlurilor decât in urma intocmirii schitelor cadastrale

de către oersoane autorizate de OCPI, persoane care nu lucrează gratuit. Din acest motiv s-a recurs la angajarea unui

inginer geodez si pe aceasta cale vom putea rezolva in intr-un ritm mai rapid si fara costuri suplimentare eliberarea

titlurilor de proprietate.

Materialul prezentat, este o sinteză a activităţii derulate de instituţiile publice locale, care a căutat să

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

pe care cred că le-am soluţionat pe cât posibil, ţinând seama de contextul economic.

In cadrul Compartimentului de Urbanism si Amenajarea teritoriului , in anul 2019 s-au eliberat un număr de 32

Certificate de Urbanism; 15 autorizaţii de constructive si 7 autorizaţii de desfintare. De asemenea au avut loc 8(opt)

recepţii la terminarea lucrărilor.

Realizarea Pianului Urbanistic General

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi

de dezvoltare a localităţilor ce comoun unitatea teritorial-administrativă de bază.

Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, reglementări şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul

administrativ al unităţii de bază (suprafeţe din intravilan, cât şi din extravilan). în acelaşi timp, PUG-ul stabileşte norme

generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile ş apoi PUD-urile.

Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic General:

optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ si judeţean;

valorificarea potenţialului natural, economic si uman;

stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;

reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicaţie;
stabilirea si delimitarea zonelor construibile;
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stabilirea si delimitarea zonelor funcţionale;

stabilirea si delimitarea zonelor cu interdicţie temporara si definitiva de construire;

stabilirea si delimitarea zonelor protejate;

modernizarea si dezvoltarea echipării edilitare;

evidenţierea deţinătorilor terenurilor si a modului de circulaţie juridica a terenurilor;

delimitarea suprafeţelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publica;

stabilirea modului de utilizare a terenurilor si condiţiilor de conformare si realizare a

construcţiilor

Pentru realizarea Planului Urbanistic General la nivelul comunei Alunu suma necesara este de

126182 lei

Suma alocata 15965 lei; diferenţa de alocat 110217 lei. Stadiul de realizare a PUG se

estimează la 20%. Sursa de finanţare se constituie din fonduri guvernamentale.

Nu am putut atinge datorită volumului mare de informaţii, toate domeniile, dar

putem oricând răspunde cetăţenilor despre orice domeniu finanţat din bani publici.
Data 27 martie 2020

PRIMAR: BIRARUTI CRISTIAN
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