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în temeiul art. 63, alin. 3, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată şi actualizată, Primarul comunei Alunu prezintă Consiliului Local

Raportul privind starea economică, socială
şi de mediu a comunei Alunu

pe anul 2020

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

cetăţenilor.

Date statistice

Populaţie
La 1 ianuarie 2020, populaţia comunei Alunu, după domiciliu, era de 4230 de locuitori.
Populaţia cuprinsă în grupa de vârstă de 65 ani şi pesie, este în continua creştere ceea

ce demonstrează faptul că populaţia comunei Alunu este îmbătrânită datorită contextului

economic local defavorabil care a determinat plecarea unui procent din populaţia activă spre

mediul urban sau în străinătate, locaţii care oferă mai multe locuri de muncă.

Aparatul de specialitate al primarului

Aparatul de specialitate al primarului comunei Alunu a respectat Organigrama

aprobată de către Consiliul Local încadrându-se în numărul de posturi transmis de Instituţia

Prefectului Judeţul Vâlcea.

Corespunzător unei localităţi de asemenea anvergură, pentru administraţia locală a

comunei Alunu, nu s-a impus o structură organizatorică foarte stufoasă. Pentru a acoperi toate

sectoarele de activitate dar şi pentru a respecta normele şi prevederile legale care au adus, în
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mod frecvent, noi sarcini şi atribuţii administraţiei publice locale, structurile funcţionale

existente sunt majoritatea la nivel de compartiment.

Prin încurajarea si dezvoltarea unei implicări comunitare puternice, ne dorim să avem o

administraţie eficientă şi eficace, deschisă spre nevoile comunităţii şi care lucrează în beneficiul

tuturor, în spiritul transparenţei şi al respectului faţă de cetăţean.

Cât priveşte eliberarea titlurilor de proprietate în baza legilor Fondului Funciar, ne

confrutăm cu un volum mare de muncă, litigii şi nemulţumiri ale cetăţenilor în ceea ce priveşte

titlurile de proprietate eliberate, invocându-se greşeli cu privire la stabilirea dreptului de

proprietate. Acest fapt ne răpeşte din timpul de lucru, pentru că sunt necesare deplasări în

teren, întocmire de documentaţii de anulare a titlurilor de proprietate greşite. în momentul de

faţă sunt mari presiuni din partea cetăţenilor pentru eliberarea titlurilor de proprietate.

Bugetul local. Taxele şi impozitele locale
Prin HCL nr. 5/20.02.2020 a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei

Alunu pentru anul 2020 cu o valoare iniţiala de 14.730.400 lei.
In cursul anului 2020 au fost făcute 13 rectificări bugetare, bugetul de venituri si

cheltuieli
în anul 2020 resursele bugetului local au fost repartizate pe următoarele categorii de

cheltuieli:
1. Cheltuieli de personal 45,42 %
2. Cheltuieli cu bunuri si servicii, inclusiv reparaţii curente 15,31 %
3. Alte cheltuieli curente 7,3 %
4. Investiţii 32,5 %

La finele anului a rezultat, conform contului de execuţie un excedent în sumă de
1.036.675 lei ce va fi utlilizat in cursul anului 2021, atât pentru finalizarea lucrărilor de investiţii
începute, dar şi pentru demararea unor noi proiecte ce vizează o dezvoltare a infrastructurii, a
serviciilor publice, precum şi o îmbunătăţire a situaţiei sociale, economice şi cultural-sportive a
locuitorilor comunei.

In ceea ce priveşte incasarile din venituri proprii, bugetul a fost realizat în proporţie de
31,2%.

Inspectorii din cadrul serviciilor de administrare fiscală au soluţionat un număr de
aproximativ 5300 de documente care privesc în principal:

- Declaraţii de impunere pentru calcularea obligaţiilor datorate pentru clădiri, terenuri,
auto;

- Cereri recalculări - declaraţii rectificative;
- Cereri eliberare certificate de atestare fiscală;
- Cereri pentru aplicare facilităţi fiscale prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul

fiscal;
- Cereri de compensări sau restituiri de sume;
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- Solicitări din partea unor instituţii publice si executori judecătoreşti privind date şi
documente asupra patrimoniului deţinut de contribuabili; etc.

Au fost emise si expediate un număr de 1655 decizii de impunere şi decizii accesorii
pentru persoane fizice şi 60 decizii de impunere şi decizii accesorii pentru persoane juridice,
pentru comunicarea obligaţiilor de plată privind impozitele si taxele locale.

Investiţii şi achiziţii publice

Investiţii publice

> Se află în derulare proiectul care conţine drumurile de interes local ce au făcut

obiectul contractului de finanţare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi

Administraţiei pentru 9.85 km drumuri de interes local.

> S-au finalizat lucrările de construcţie în cadrul Proiectului:” Modernizare, reabilitare

si dotare Centru pentru servicii sociale , sat Igoiu comuna Alunu, judeţul Valcea”;

Regional, pentru Proiectul "Modernizare, reabilitare si dotare Şcoala cu clasele I-

VIII, sat Coltesti, Comuna Alunu, judeţul Valcea proiectul fiind in derulare;

> Proiectul Modernizare, reabilitare şi dotare Grădiniţă cu Program Normal, sat

Colteşti, Comuna Alunu, judeţul Valcea, proiectul fiind în derulare;

> S-au finalizat lucrările privind modernizarea şi amenajarea Zonei Blocuri.

> Reabilitarea sistemului rutier - pietruirea tuturor drumurilor comunale şi săteşti;

> Suntem prinşi în lista de sinteza cu următoarele proiecte:

- Reabilitare si modernizare (asfaltare) drumuri comunale si satesti in interiorul

localităţilor, comuna Alunu, judeţul Valcea;

- Reabilitarea şi modernizarea conacului Săndulescu (fosta primărie), sat Alunu,

comuna Alunu, judeţul Vâlcea;

- Construire complex sportiv sat Igoiu, comuna Alunu, punct’Teren sport”;

- Lucrări de decolmatare sursă de apă şi a staţiei de tratare a apei, comuna Alunu,

judeţul Vâlcea.

- S-a depus în cadrul POIM proiectul "Dezvoltarea reţelelor inteligente de

distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate,
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siguranţă, eficientă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport,

distribuţie şi consum final în comuna Alunu şi localităţile aparţinătoare (Alunu,

Bodeşti, Colteşti, Igoiu, Ilaciu, Roşia, Ocracu), judeţ Vâlcea”

Spaţii verzi, salubritate şi întreţinerea comunei Alunu

Lucrări de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice.
Alte lucrări efectuate în cursul anului 2020:

întreţinerea curăţeniei în parcuri, spaţii de joacă şi terenuri de sport (măturat alei
dalate şi asfaltate, golire coşuri de gunoi, curăţat şi măturat locuri de joaca, transport
masa vegetala rezultată în urma lucrărilor efectuate).

- Lucrările specifice amenajării şi întreţinerii spaţiilor verzi sunt însoţite de lucrări de
pregătire a terenului în vederea plantării (mobilizare teren şi aştemere de pământ
vegetal), de lucrări de scoatere a plantelor în vederea înlocuirii lor, plivirea
buruienilor, combaterea bolilor şi dăunătorilor, udarea periodică etc.

Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă îşi desfăşoară activitatea în domeniul

prevenirii şi stingerii incendiilor precum 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 preventive:

Compartimentul de prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

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.

în 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:
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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 2020.

Protecţie socială

COPII ŞI FAMILIE
Informarea părinţilor cu privire la drepturile copiilor lor minori (conform Legii

272/2004, privind protecţia drepturilor copilului), cu privire la obligaţiile pe care le au în cazul
în care decid să plece la muncă în străinătate, iar copiii lor minori să rămână în ţară, precum şi
cu privire la situaţiile în care doresc să încheie, la Notarul Public, acte juridice prin care copiii
lor minori să dobândească diverse bunuri -12 beneficiari

Sprijin la întocmirea documentaţiei necesare obţinerii concediului de creştere a copilului
/ stimulentului de inserţie/ alocaţiei de stat / alocaţiei pentru susţinerea familiei / stimulentului
educaţional (conform OUG 111/2010, Legii 61/1993, Legii 277/2010, respectiv Legii
248/2015) - 355 beneficiari.

T2313F beneficiari au primit cârduri pentru masa caldă şi 525 de beneficiari au primit
produse alimentare şi de igienă.

Monitorizarea persoanelor minore/majore pentru care a fost instituită tutela, concomitent
cu informarea tutorilor privind modificările legislative în materie şi verificarea modalităţii de
exercitare a tutelei - 3 beneficiari minori şi 3 beneficiari majori.

Distribuirea de lapte praf gratuit pentru copiii care nu beneficiază de lapte matern şi ale
căror mame au contraindicaţii ale alăptării / la care se constată o creştere nesatisfacătoare /
pentru copilul adoptat / aflat în plasament / a cărui mamă a decedat -12 beneficiari

în concluzie, apreciem că în anul 2020, aproximativ 1030 persoane (copii şi părinţi ai
acestora) au beneficiat de serviciile oferite de departamentul de protecţie sociala.

PERSOANE CU HANDICAP
Preocuparea reprezentanţilor administraţiei publice locale pentru respectarea drepturilor

persoanelor cu handicap este relevată şi de asigurarea alocaţiilor bugetare aferente susţinerii
drepturilor acordate, potrivit legii.

PERSOANE VÂRSTNICE
în vederea prevenirii riscului de marginalizare/excludere socială a persoanelor vârstnice

au fost promovate şi aplicate reglementările legale în vigoare privitoare la asistenţa socială a
vârstnicilor.

Principalele măsuri întreprinse în acest sens de autorităţile locale au fost:
Suport financiar

- indemnizaţii aniversare;
- persoane care au împlinit 100 de ani (1 persoană);
- ajutoare financiare de urgenţă 9 pers., în sumă totală de 28.700 lei
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Servicii suport oferite la domiciliu unui număr de 21 vârstnici cu risc crescut de
marginalizare (acompaniere, cumpărături, plata taxelor şi a facturilor, procurare
medicamente/alimente, mediere interinstituţională şi, după caz, cu eventualii aparţinători).

Servicii de informare, consiliere - juridică, socială, medicală, administrativă, suport
emoţional (privind drepturile cuvenite, serviciile sociale prestate la nivel de municipiu acestui
segment de populaţie, instituţiile abilitate a le rezolva problemele etc) - în medie, 1.200 fam. şi
pers. singure

BENEFICII ASISTENTĂ SOCIALĂ
Sunt acordate 5 tipuri de beneficii de asistenţă socială, din care unul cu caracter

universal (alocaţia de stat), două selective, cu testarea veniturilor (alocaţia pentru susţinerea
familiei şi venitul minim garantat) şi două categoriale (indemnizaţia de creştere copil şi
indemnizaţia de însoţitor pentru persoane cu handicap), semnificative ca volum al cheltuielilor
şi număr de beneficiari, prezentate succint:

Un tip distinct de beneficiu social este reprezentat de ajutorul pentru încălzirea locuinţei,
acordat doar pe perioada sezonului rece. Pentru intervalul noiembrie 2020 - februarie 2021.

105/190
Familii/pers.beneficiarii VMG

66 Familii
(pers)

utilizatori combustibili solizi (lemne), alţii
decât beneficiarii VMG

Nn beneficiari/lunăCategorie~beneficiai'i

376.106 leiindemnizaţii insotitor (inclusiv indemnizaţii
CO)

2.006.584 leisalarii asistenţi personali
Sume cheltuite 2020Beneficii şi servicii sociale

S-a implementat proiectul ”Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul epidemiei
COVID-19”, având un număr de 200 de persoane beneficiare.

Servicii publice şi protecţia mediului

Serviciul public de salubrizare

Gestiunea serviciului public de salubrizare al comunei Alunu a fost delegată, în data de
11204/28.10.2019, în urma finalizării procedurilor legale de licitaţie publică, către BCA VIO
SERVICE S.R.L, încheindu-se în acest sens, Contractul de delegare a gestiunii unor servicii/de
salubrizare, în baza căruia operatorul respectiv prestează acest serviciu în comună.
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Protecţia mediului
Crearea unui mediu de calitate, atractiv, sigur şi sustenabil pentru generaţiile prezente şi

viitoare este esenţială iar luarea de decizii responsabile din punct de vedere al mediului este

extrem de importantă.
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.

în comuna Alunu sunt amplasate containere pentru depozitarea gunoiului menajer,

există contract de delegare a serviciului de salubrizare prin licitaţie , contractul fiind încheiat pe

o perioada de 5(cinci ani).

Se încearcă colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile însoţită de o supraveghere

strictă. încheierea contractelor de servicii între operator şi persoanele fizice/juridice se

desfăşoară cu greutate, deşi există lege în acest sens.

Colectarea deşeurilor de pe întreg teritoriul comunei este obligatorie.

Serviciul de Alimentare cu apă şi canalizare
Serviciul de Alimentare cu apă şi canalizare Alunu a asigurat cu apă de cea mai bună

calitate toate gospodăriile din localitate.
Pe parcursul anului 2020 s-au realizat următoarele lucrări:
în zona blocuri a fost înlocuită întreaga coloană de apă;

- în zona Alunu-Colteşti s-au înlocuit mai multe tronsoane din reţeaua de alimentare cu
apă potabilă;
S-au înlocuit /reparat hidrofoarele.

- în zonele Ocracu, şi Ciobani s-a înlocuit întreaga coloană de apă;
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- Pentru locuitorii din zona de excavare Pătruleşti s-a montat o conductă de suprafaţă,
asigurând astfel alimentarea cu apă potabilă;

- Pentru Staţia de Epurare s-a achiziţionat turbosuflantă şi s-au făcut diverse reparaţii
necesare unei bunei funcţionări a acesteia;

- Zone mai ^nevralgice” au fost Sub Coastă, Poduri, Comăţel şi Ciobani unde s-au
înlocuit hidrofoarele, reuşind să asigurăm funcţionarea reţelei de alimentare cu apă
potabilă.

Dezvoltare edilitară

în domeniul urbanismului, prin intermediul conpartimentului de specialitate, au fost
emise:

- 44 certificate de urbanism;
- 26 autorizaţii de construire/autorizaţii de desfiinţare.

în
Compartimentul Agricol

domeniul agricol s-au realizat următoarele:
- IfVtdlaborare cu Administraţia Naţională a Apelor Române s-a intabulat barajul;

S-au făcut ridicări topometrice pentru amenajare Zona Blocuri;
S-au emis 26 de titluri de proprietate;
S-au făcut măsurători de verificare a asfaltului, deasemenea s-a măsurat drumul din zona
minieră - Pătruleşti;

- S-au rezolvat numeroase sentinţe judecătoreşti care datau din anii anteriori;
- S-au măsurat pentru intabulare drumurile săteşti, ce fac obiectul proiectului

"Reabilitare şi modernizare (asfaltare)drumuri comunale şi săteşti în interiorul
localităţilor, comuna Alunu, judeţul Vâlcea”

Acte de stare civilă

în cursul anului 2020, au fost înregistrate 3 naşteri (transcrieri), 43 decese, 11 căsătorii.
Au fost evidenţiate şi premiate în cadrul unor momente festive 18 cupluri cu ocazia

implinirii a 50 de ani de căsnicie şi 51 tineri care au împlinit vârsta de 18 ani.

Activitate legislativă

în cursul anului 2020, Consiliul Local Alunu s-a întrunit într-un număr de 17 de şedinţe,
cu caracter ordinar, extraordinar sau solemn.

în cadrul acestor şedinţe s-au adoptat 106 hotărâri.
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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.

în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice pe teritoriul României, determinată de
răspândirea COVID-19 şi creşterea masivă a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-
CoV-2 în România, Preşedintele României, Klaus Iohannis. a semnat în luna martie 2020,
decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, acest lucru ducând la
încetinirea derulărilor programelor şi a proiectelor pe care doream să le derulăm pe parcursul
anului.

A fost un an greu, şi din păcate, încă nu am depăşit această perioadă nefastă, dar, cu
credinţă şi speranţă speram să ne ducem la îndeplinire toate proiectele.

Primar,
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