RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2016
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
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Nr. 40210/28.04.2016

Cuvânt înainte
Stimaţi cetăţeni,

În calitate de primar al Municipiului Slobozia, adresez un “Bun venit!” pe site-ul instituţiei
noastre, unde veţi găsi informaţii utile despre activitatea administraţiei locale!
În 2016, mi-aţi acordat încrederea pentru a deveni primarul dumneavoastră. Acest lucru mă
onorează şi mă obligă! Mă ţin de cuvânt şi merg înainte cu toate proiectele anunţate pentru
oraşul nostru! Voi lupta să apăr interesele comunităţii în slujba căreia am fost ales şi voi duce la
îndeplinire proiectele propuse pentru dezvoltarea locală! Împreună cu echipa din cadrul
Primăriei şi a Consiliului Local, precum şi cu ceilalți factori de decizie locală şi cu reprezentanţi
ai societăţii civile, am reuşit să prioritizăm problemele şi nevoile urbei noastre, alături de o
proiecţie a resurselor financiare, cu care să finalizăm proiecte începute şi să demarăm noi
investiţii, care să genereze dezvoltarea unui mediu economic local dinamic şi competitiv.
Ca o datorie legală ( conform prevederilor art. 63, alin. 3 lit. A din Legea Administraţiei
Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare), dar mai ales morală, vă
oferim un raport al activităţii de pînă acum, o inventariere a acţiunile desfăşurate de Aparatul de
lucru al Primarului, cât şi de serviciile publice locale.
Prezentarea activităţii noastre are la bază dorinţa de a vă oferi o imagine cât mai clară despre
preocupările administraţiei locale în plan socio-economic, dar şi de a eficientiza în permanenţă
serviciile noastre. Ne propunem să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la
informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o
fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor sa ne cunoască activitatea şi oraşul.
Pornind de la ideea ca într-o societate deschisă şi democratică, administraţia există pentru a
guverna responsabil o comunitate, a-i gestiona problemele şi a o propulsa pe toate planurile
socio-economice, am creat acest site pentru a vă facilita accesul către aparatul administrativ şi de
vă prezenta transparent activitatea noastră.
Vă asigur că banul public a fost şi va fi folosit cu cea mai mare eficienţă în interesul
comunităţii şi că va exista o transparenţă totală în ceea ce priveşte cheltuielile. Iar scopul nostru
este ca împreună cu dumneavoastră să modernizăm acest oraş la standarde europene şi să
creştem calitatea vieţii în capitala de judeţ. Orice comunitate ce aspiră spre prosperitate trebuie
să îşi definească obiectivele viitoare de dezvoltare şi să canalizeze toate eforturile în vederea
atingerii acestora.

Cu prietenie şi respect
Primarul Municipiului Slobozia,
Adrian- Nicolae Mocioniu
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Misiune, viziune, obiective
MISIUNEA
Misiunea noastră include oferirea de servicii publice de calitate în domeniul administraţiei publice
locale pentru cetăţenii Sloboziei, cu promptitudine, imparţialitate şi profesionalism, cu respectarea
principiului transparenţei decizionale şi prin garantarea aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor,
a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului .
VIZIUNEA
Primăria Municipiului Slobozia, ca membră a Asociaţiei Muncipalităţilor din România are ca
viziune asigurarea satisfacţiei permanente a clienţilor persoane fizice si juridice, a angajaţilor,
apreciaţi ca şi colaboratori şi a societăţii civile, urmărind să devină un model de eficienţă şi
transparenţă administrativă .
STRATEGIA
Obiectivele generale ale Primăriei Municipiului Slobozia, în anul 2016 în conformitate cu Strategia
de dezvoltare durabilă pentru perioada 2014-2020 au fost :
 În domeniul economic atragerea de investiţii, menţinerea impozitării la nivelul minim şi
crearea de facilităţi prin care investitorii să se simtă bine primiţi şi sprijiniţi .;
 În domeniul mediu , promovarea şi aplicarea măsurilor adecvate pentru protecţia mediului;
 În domeniul social , asigurarea echilibrului social şi creşterea nivelului de trai;
 În domeniul administraţiei publice, sporirea capacităţii administraţiei, îmbunătăţirea
proceselor financiar-contabile interne şi de achiziţii publice;
 În domeniul culturii , diversificarea evenimentelor publice dedicate culturii, sportului ;
 În domeniul amenajării teritoriului , crearea de parcări noi, achiziţionarea de utilaje noi
pentru amenajarea spaţiilor verzi şi deszăpezire, modernizarea sistemului de monitorizare
video a drumurilor orăşeneşti;
 Unul din obiectivele noastre a fost optimizarea utilizării resurselor financiare având la bază
taxele si impozitele locale şi de furnizare de servicii, clar definite şi asigurarea pe termen lung
a fondurilor de investiţii necesare îmbunătăţirii acestora în special a celor provenite din
sursele de finanţare europene.
 Un alt obiectiv important a fost acela de a fi permanent în slujba clientului actual şi potenţial
al instituţiei primăriei, cu perceperea dorinţelor, necesităţilor lui şi creşterea gradului de
responsabilitate/promptitudine în oferirea soluţiilor pentru problemele acestuia .
 Am urmărit maximizarea competitivităţii noastre . Acţionăm în cadrul unui sistem de
management, bazat pe standarde internaţionale, pe care îl implementăm si il îmbunătăţim
continuu. În domeniul calităţii, Primăria Municipiului Slobozia este certificată conform
standardului ISO 9001: 2001, iar în anul 2016 a fost recertificată conform standardului ISO
9001:2008.
VALORI
Valorile asumate şi promovate în activitatea desfăşurată în anul 2016 în relaţia cu beneficiarii
serviciilor oferite au fost profesionalismul, eficienţa, legalitatea , imparţialitatea, responsabilitatea,
transparenţa şi orientarea către cetăţean .
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CONDUCEREA INSTITUŢIEI
În anul 2016, conducerea instituţei a fost asigurată până în luna iunie de echipa formată din :
 Primar, domnul Stoica Alexandru ;
 Viceprimar, domnul Băcanu Valentin;
 Viceprimar, domnul Muşat Gabriel;
Începând din luna iulie 2016, conducerea instituţiei a fost asigurată de echipa formată din :
 Primar, domnul Mocioniu Adrian Nicolae;
 Viceprimar, domnul Muşat Gabriel;
 Viceprimar, domnul Gradea Rudolf;
Din luna octombrie 2016 echipa managerială a fost completată cu funcţia de administrator
public ocupată de domnul Puia Gheorghe .
La realizarea obiectivelor generale au contribuit obiectivele specifice îndeplinite prin
activitatea tuturor structurilor din aparatul de specialitate al primarului şi a instituţiilor
subordonate .
Vă prezentăm în continuare principalele acţiuni întreprinse în cadrul atribuţiilor pe care le au
de către compartimentele de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi de
către instituţiile subordonate Primăriei Municipiului Slobozia .
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APARATUL DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI
1. SERVICIUL JURIDIC

Serviciul Juridic, prin cele 4 compartimente, a desfăşurat următoarele activităţi în anul
2016:
Compartimentul Juridic Contencios, Administrativ, prin personalul de specialitate
(consilieri juridici) a reprezentat UAT, Consiliul Local al Municipiului Slobozia, Primarul, Primăria
Municipiului Slobozia, D.A.D.P., S.P.C.L.E.P., D.M.C.I.S.T., S.P.A.S. şi Comisia Locala de Fond
Funciar în faţa instanţelor judecătoreşti la toate nivelurile (Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel şi
Înalta Curte de Casaţie) pe fond şi în căile de atac (apel, recurs, în anulare, revizuire), precum si
Primarul Municipiului ca Autoritate Tutelară prin compartimentul de specialitate din cadrul
Serviciului Juridic.
Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată s-a desfăşurat pe două planuri.
Suntem parte atât procese în care avem calitatea de pârât, cât şi procese în care avem calitatea de
reclamant.
Acţiunile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor compartimente ale
instituţiei şi au drept scop promovarea litigiilor pentru apărarea intereselor instituţiei şi restabilirea
legalităţii.
În anul 2016, entitatea reprezentată (UAT, Primarul, etc) au fost citaţi în judecată în 352 de
dosare în litigiu, astfel:
- contestaţii împotriva dispoziţiilor privind aplicarea Legii 10/2001, contestaţii în materie de
fond funciar, acţiuni civile (actiuni in constatare, actiuni in pretentii, reziliere contracte, evacuare,
actiuni in regres), acţiuni în contencios administrativ, actiuni in care Primarul este citat in calitate
de autoritate tutelara, cereri de creanţă în dosarele privind procedura insolvenţei (lichidare, faliment,
reorganizare si dosare de dizolvare), plângeri penale, respectiv constituirea de parte civilă în
dosarele penale (după caz), etc.
In aceste dosare s-au formulat cereri, intampinari, apeluri, recursuri, concluzii scrise şi orale
(dupa caz), s-au administrat probe, s-a realizat corespondenta cu instanţele judecătoreşti.

Alte activitati:
1. S-au formulat si redactat răspunsuri la petiţii şi solicitari inaintate serviciului nostru de catre
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persoane fizice si juridice;
2. S-au formulat si redactat procese verbale de afişare a publicaţiilor de vânzare la licitaţie
publică în cadrul procedurilor de executare silită;
3. S-au arhivat (opisat si numerotat) dosarele finalizate în anul precedent;
4. Juristii din cadrul serviciului au participat in calitate de membri la comisiile de disciplină si
la comisiile de licitatii, precum si in comisiile de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii
contractelor de achizitii publice, precum şi la comisiile de inventariere a patrimoniului
municipiului;
5. S-au definitivat hotărarile judecătoresti în vederea punerii acestora în executare (recuperare
creanţe, reziliere contracte, evacuare, insolvabilitate, etc);
6.

S-au întocmit şi comunicat notificări/somaţii în vederea recuperării debitelor stabilite prin
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, investite cu formulă executorie

7.

S-au avizat pentru legalitate contracte comerciale de vânzare-cumpărare, de concesiune, de
închiriere, de prestări servicii, de muncă sau de furnizare;

8.

S-au întocmit acte adiţionale la contractele de concesiune care au suferit modificări.

9.

S-au formulat si redactat puncte de vedere la cererea celorlalte compartimente ale instituţiei
pentru consiliere juridică si verificare din punctul de vedere al legalităţii ;

10. S-au avizat pentru legalitate toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii Consiliului Local;
11. S-au avizat note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;
12. S-au avizat pentru legalitate deciziile emise de Serviciul Resurse Umane;
13. Juristii din cadrul serviciului au participat in calitate de membri la comisiile pentru
aprobarea vânzării bunurilor imobile din patrimoniul Municipiului Slozia, de repartizare a
locuinţelor ANL şi de soluţionare a contestaţiilor formulate la lista de repartizare a acestora,
dar şi de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţţiile de interes public;
14. Gestionarea intocmirii documentatiei necesare in vederea promovarii actiunilor in instantă.
15. Participarea activă la toate şedinţele Consiliului Local al Municipiului Slobozia
În considerentul atribuţiilor postului au oferit consultanţă juridică atât compartimentelor din
aparatul propriu de specialitate al primarului, cît şi direcţiilor cu personalitate juridică din cadrul
Primăriei Mun. Slobozia, (ex. S.P.A.S., S.P.C.L.E.P., D.A.D.P., D.P.P.L.) şi au avizat pentru legalitate
toate contractele încheiate atît de compartimentele din aparatul propriu de specialitate al primarului,
cît şi de direcţiile cu personalitate juridică din cadrul Primăriei Mun. Slobozia, care nu au încadrat
consilier juridic.
Compartimentul Administratie Publica Locala, Autoritate Tutelară, prin personalul de
specialitate (consilieri) a desfasurat urmatoarele activitati:
1.

Rapoarte de anchetă psihosociale şi adrese referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti şi
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stabilirea domiciliului minorilor, la solicitarea instanţei de tutelă şi a birourilor notarilor publici,
anchete psihosociale cu privire la stabilirea programului de vizitare, stabilire pensie de
întreţinere, etc.;
2.

Anchete sociale întocmite cu privire la persoanele adulte care au săvârşit fapte penale si au
solicitat întreruperea executării pedepsei, reabilitare judecătorească, liberare condiţionată;

3.

Anchete sociale întocmite la solicitarea Serviciului de Medicină Legală în vederea expertizării
psihiatrice pentru minorii care au săvârşit fapte penale, persoane adulte asupra cărora s-a luat
măsura internării medicale, respectiv solicitări privind încheierea contractelor de întreţinere a
persoanelor vârstnice, potrivit Legii 17/2000;

4.

Anchete sociale privind propunerea curatorului şi instituirea curatelei de către instanţa de tutelă
pe seama persoanelor cu handicap şi a interzişilor, potrivit Codului civil;

5.

Anchete sociale în vederea acordării indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului,
potrivit OUG. 111/2010;

6.

Dispoziţii şi adrese/referate ce au stat la baza emiterii acestora cu privire la instituirea curatelei
privind minori şi persoane adulte puse sub interdicţie;

7.

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

8.

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

9.

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

10. Procese-Verbale de afişare a Încheierilor de şedinţă privind instituirea curatelei de către Instanţa
de Judecată;
11. Luarea în evidenţă a Citaţiilor/Comunicărilor primite de la Instanţa de judecată;
12. Diverse cereri şi sesizări scrise ce au fost soluţionate potrivit naturii serviciului;
13. Consilierea cetăţenilor cu privire la modificările survenite în urma intrării în vigoare a noului
Cod civil, referitor la instituţia tutelei/curatelei.
In anul 2016 au fost intocmite in total 259 rapoarte de ancheta sociala.

Compartimentul Indrumare si Control Asociatii de Proprietari a urmarit in special
indeplinirea urmatoarelor atributii in conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind
infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si ale HG nr. 1588/2007 privind
normele de aplicare ale Legii nr. 230/2007:
 îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari prin consilierea proprietarilor de
apartamente de bloc şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în scopul înfiinţării
asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii;
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 îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către aceasta a
obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din
condominiu;
 întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaţia de proprietari prin
care să contribuie la buna desfăşurare a acestora;
 organizarea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, a seminariilor de instruire pentru
preşedinţii şi administratorii de condominiu;
 exercitarea controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari,
din oficiu sau la solicitarea unuia sau mai multor membrii ai asociaţiei de proprietari;
 îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru respectarea de către acestea a
prevederilor Legii nr.230/2007, precum şi a Hotărârii de Guvern nr.1588/2007;
 soluţionarea reclamaţiilor, petiţiilor primite de la cetăţeni, în termenele şi condiţiile stabilite de
prevederile legale.
Masuri si actiuni desfasurate pentru indeplinirea atributiilor:
1. Prin compartimentul de specialitate s-a acordat consultanţă de specialitate atât telefonic, cât şi
direct la sediul serviciului, către conducerile asociatiilor de proprietari sau către cetăţeni cu privire
la:
- procedura de înfiinţare a asociaţiei de proprietari;
- procedura de convocare a adunarii generale de constituire în asociaţie de proprietari;
- procedura de obtinere a codului de identificare fiscală a asociaţiei de proprietari;
- drepturile şi obligaţiile proprietarilor;
- modificarea aspectului sau destinaţiei proprietăţii comune;
- modificarea destinaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
- adoptarea de hotărâri de către membrii asociaţiei;
- întocmirea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al asociaţiei;
- procedura de angajare sau suspendare din funcţie a administratorilor de imobil;
- procedura de alegere a preşedintelui, comitetului executiv precum şi a comisiei de cenzori;
- folosirea proprietăţii comune;
- modul de realizare a lucrărilor de reparaţii asupra proprietăţii comune;
- atribuţiile preşedintelui, administratorului, comitetului executiv şi a comisiei de cenzori;
- modul de înlocuire a preşedintelui în cazul în care este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile;
- modul de utilizare în alte scopuri a unor părţi sau elemente de construcţie ale
clădirii (ancorarea de reclame pe pereţi, suspendarea de stâlpi, pereţi, scări interioare)
- modul de utilizare a veniturilor realizate de asociaţiile de proprietari din activităţi economice sau
alte activităţi (închirieri, reclame, etc);
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- modul de repartizare a diferenţelor la apă rece înregistrate între contorul general şi suma contorilor
individuali;
- modul de calcul şi de repartizare a cheltuielilor de întreţinere pentru persoanele care îşi deşfasoară
activitatea în cadrul asociaţiilor de proprietari;
- modul de înregistrare a operaţiunilor în evidenta contabilă a asociaţiilor de proprietari (conducerea
evidentei contabile în partidă simplă);
- modul de întocmire şi completare a registrelor şi alte documente contabile necesare în contabilitatea
asociaţiilor de proprietari
2. Verificarea sesizărilor înregistrate de către cetăţeni şi formularea de răspunsuri în termenul legal,
pentru fiecare petent.
S-au inregistrat 250 de documente in cadrul acestui compartiment, pentru care s-au formulat si
comunicat raspunsuri.
3. Analizarea actelor şi documentelor financiar-contabile ale asociaţiilor de proprietari din
Municipiul Slobozia.
S-au verificat 74 de asociatii de proprietari, urmarindu-se respectarea legislatiei specifice, precum
si disciplina financiara in vederea prevenirii prejudicierii proprietarilor.
4. Organizarea în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale a întrunirilor speciale cu
reprezentanţii asociaţiilor de proprietari în cadrul carora au fost aduse la cunoştiinţă informaţii
privind:
- posibilitatea asociaţiilor de proprietari de a beneficia de serviciile unor experţi contabile sau
contabile autorizaţi în vederea verificării activităţii financiar contabile a asociaţiilor de proprietari.
- modificări legislative cu impact asupra activitatii acestora.

Compartimentul Elaborare si Evidenta Acte Administrative, a desfasurat urmatoarele
activitati:
 Elaborarea proiectelor de dispozitii ale Primarului, de hotarari ale Consiliului Local, de diverse
reglementari interne etc., la popunerea Primarului, Viceprimarilor, Secretarului Municipiului,
cu asigurarea respectarii legislatiei in vigoare;
 Analizarea si formularea punctelor de vedere, precum si observatii si propuneri cu privire la
proiectele de acte normative initiate de autoritatile administratiei publice locale;
 Monitorizarea modului de aplicare a dispozitiilor Primarului;
 Operarea in registrele de evidenta a actelor administrative (hotarari si dspozitii), precum si in
registrul electronic de evidenta a corespondentei;
 Comunicarea dispozitiilor Primarului catre beneficiarii acestora, respectiv catre Prefectul
Judetului Ialomita, respectand termenele legale.
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În anul 2016 au fost emise 2219 dispoziții ale Primarului Municipiului Slobozia.

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2017
Pentru anul 2017 obiectivul principal constă în ridicarea nivelului profesional prin
îmbogăţirea cunoştinţelor, perfecţionare şi o continuă adaptare la schimbările legislative.
Se va urmări, de asemenea, prezentarea competentă în faţa instanţelor de judecată şi
asigurarea reprezentării instituţiei la toate procesele.
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2. SERVICIUL RESURSE UMANE
I. COMPONENŢA SERVICIULUI
În componenţa serviciului există 4 compartimente care totalizează 8 funcţii publice.
II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI
Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al serviciului constă în
gestiunea curentă a resurselor umane: funcţii publice şi personal contractual, în monitorizarea
sănătății și secutității în muncă, în implementarea şi menţinerea Sistemului de Management al
Calităţii și al Sistemului de Control Managerial în instituţia noastră, asigurarea transparenței
decizionale și gestionarea accesului publicului la informațiile de interes public.
III. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016
În cursul anului 2016, în cadrul Serviciului Resurse Umane au fost desfăşurate următoarele
activităţi:
În luna ianuarie 2016 au fost întocmite adrese prin care s-au solicitat: actualizarea Fişelor
de post conform H.G. 611/2008, întocmirea Rapoartelor de evaluare ale funcţionarilor publici,
precum şi distribuirea şi centralizarea documentelor necesare depunerii declaraţiilor
contribuabililor pentru stabilirea deducerii personale pe anul 2017 şi s-a întocmit planul pentru
perfecţionarea profesională a salariaţilor instituţiei pentru anul 2017.
În cursul lunii februarie 2016 s-a emis Dispoziţia Primarului privind promovarea temporară
pe o funcție de conducere vacantă a unui funcţionar public, pentru care s-a solicitat aviz A.N.F.P.
În data de 29 aprilie 2016 a fost aprobată H.C.L. nr. 45 prin care s-au stabilit organigramele
şi statele de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slobozia şi instituţilor
publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică, indiferent de sursa de finanţare, pentru
anul 2016.
Ulterior aprobării de către consiliul local, s-au emis Dispoziţii ale Primarului privind
numirile funcţionarilor publici redistribuiţi, conform organigramei curente .
În data de 02 iunie 2016 s-a aprobat, prin hotărârea nr. 69 a Consiliului Local, Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slobozia.
Până la 15 iunie 2016, s-a procedat la actualizarea declaraţiilor de avere ale funcţionarilor
publici, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii
demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, fiind apoi expediate la A.N.I.
În cursul lunii iulie 2016 a fost organizat concursul de promovare în grad a unui funcţionar
public de execuţie, procedând ulterior la numirea acestuia în noua funcţie publică.
În luna august 2016 s-a procedat la salarizarea personalului la nivelul maxim pentru funcțiile
similare existente în plată în cadrul instituției, conform O.U.G. 20/2016, actualizată.
În data de 29 noiembrie 2016 a fost aprobată H.C.L. nr. 80 prin care s-a stabilit organigrama
şi statul de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slobozia .
În cursul lunii decembrie 2016 s-a elaborat macheta M500 care s-a transmis către A.N.A.F..
De asemenea a fost organizat concursul de promovare în grad a doi funcţionari publici de execuţie,
precum și a concursului de promovare în clasă a unui funcţionar public de execuţie, procedând
ulterior la numirea acestora în noile funcţii publice.
Pe tot parcursul anului 2016, conform Legii nr. 284/2010, a fost întocmită documentaţia
pentru avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a unui număr de 12
salariaţi din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slobozia.
Lunar s-au întocmit Foile colective de prezenţă.
În vederea întocmirii statelor de plată, s-a colaborat cu Serviciul Execuție Bugetară în
11

vederea introducerii în programul de salarii a tuturor modificărilor intervenite în cursul fiecărei luni.
De asemenea au fost întocmite Referate pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de
concurs, sau a celei de disciplină, atunci cînd respectivele comisii s-au întrunit.
În cursul anului au avut loc, de asemenea, atât suspendări (în număr de 3) precum şi reluări
ale raporturilor de serviciu (în număr de 3), numiri definitive (în număr de 2), mutări (șase), transfer
în interes de serviciu (unul), detaşări (1), încetări ale raporturilor de muncă (în număr de 24),
promovări temporare în funcţii publice de conducere (în număr de 7), încetări exercitări temporare
(în număr de 9), noi angajări pe posturi vacante sau temporar vacante (în număr de 31), fiecare
dintre acestea implicând proceduri specifice, urmate de către funcţionarii publici din cadrul
serviciului.
Serviciul Resurse Umane a asigurat secretariatul tuturor comisiilor de concurs pentru
concursurile organizate de către Primăria Municipiului Slobozia.
S-a pus în aplicare Hotărârea nr. 553/2009 privind stabilirea unor masuri cu privire la
evidenta functiilor publice si a functionarilor publici, prin transmiterea către A.N.F.P. a diverselor
raportări, precum şi prin menţinerea și gestionarea portalului de gestiune actualizat la zi.
In cursul anului 2016 nu s-au înregistrat accidente de munca sau îmbolnăviri profesionale,
organizarea activității de prevenire și protecție realizându-se în conformitate cu dispozițiile Legii
319/2006 a securității și sănătății în muncă și H.G. 1425/2006 (Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 329/2006) – actualizate, cu modificările și completările ulterioare.
Instruirea personalului a fost efectuată potrivit regulamentului de organizare a activității de
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă la nivelul Primariei Municipiului Slobozia –
Aparatul de specialitate al primarului, Aparatul de lucru al consiliului local, având la bază tematicile
de instruire întocmite de lucrătorul desemnat, aprobate de angajator.
Comitetul de securitate și sănătate în muncă s-a întrunit în ședinţe trimestriale, dezbătând și
rezolvând diverse aspecte legate de activitățile de prevenire și protecție.
De asemenea, având în vedere prevederile Legii 319/2006 și H.G. 355/2007 – privind
supravegherea sănătății lucrătorilor - s-a efectuat controlul medical de medicina muncii, acest
serviciu fiind prestat pentru un numar de 135 lucrători. Totodata, pentru prevenirea îmbolnăvirilor
pe perioada sezonului rece s-a efectuat vaccinarea antigripală a lucrătorilor. Au fost achiziționate
materiale necesare acordării primului – ajutor (truse sanitare auto, materiale necesare completării
truselor medicale existente la sediul instituției), și echipamente necesare desfășurării în bune condiții
a activităților specifice anumitor meserii ( electrician/mecanic, administrator, îngrijitor, lucrător în
cadrul arhivei). Persoanele desemnate cu acordarea primului ajutor au urmat cursuri de instruire
organizate de Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Ialomița. S-au procurat și s-au distribuit
materiale igienico-sanitare necesare lucrătorilor. Au fost efectuate verificari ale instalației electrice
de către un operator economic abilitat.
În conformitate cu prevederile H.G. 1146/2006 privind utilizarea în muncă de către lucrători
a echipamentelor de muncă, muncitorul calificat din cadrul Compartimentului Secretariat, protocol,
activități gospodărești, a urmat un program de reautorizare din punct de vedere al securității și
sănătății în muncă pentru activitățile specifice meseriei de electrician de întretinere, în cadrul unui
operator economic abilitat.
În cursul anului 2016 s-a continuat implementarea și menținerea Sistemului de Control
Managerial (SCM) conform Ordinului M.F.P. nr. 400/2015, actualizându-se cu ordinul M.F.P. nr.
200/2016.
Astfel că s-a procedat la întocmirea Situatiei Sintetice a rezultatelor autoevaluării, centralizânduse prin generarea Stadiului implementării standardelor de control intern/managerial.
Totodată, s-a întocmit Situaţia centralizatoare trimestrială/anuală privind stadiul
implementăriişi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, precum și a Raportului asupra
sistemului de control intern/managerial.
Pe parcursul anului 2016 s-a actualizat Inventarului funcțiilor ca fiind expuse la corupție, din
Aparatul de Specialitate al Primarului, s-a completat lista cu Activităţi/Procese din cadrul Aparatului
de Specialitate al Primarului, s-a întocmit Situaţia comparativă și s-au editat Procedurile de Sistem
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in conformitate cu Ordinul nr. 200/2016.
Persoana desemnată cu gestionarea Sistemului de Control Managerial din cadrul
Compartimentului Managementul Calităţii S.C.M, S.N.A a elaborat Regulamentului de organizare
și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor, a întocmit P.V. şi a Deciziilor în urma şedinţelor
convocate de Președintele Comisiei de monitorizare și a actualizat Planul de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial.
Pe tot parcursul anului 2016 au fost monitorizate şi îndrumate instituţiile subordonate în vederea
implementării Ordinului nr. 200/2016.
În perioada 28-29.11.2016 a avut loc auditul de supraveghere al Sistemului de Management al
Calităţii (SMC) de dupa recertificare. Rezultatul Raportului de supraveghere nu consemnează nici o
neconformitate. S-au făcut recomandări.
Conform Ordinului nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de
completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduita
de catre functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare s-a intocmit şi raportat
catre ANFP, trimestrial, Raportul privind respectarea normelor de conduita şi semestrial, Formatul
standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare.
Conform Hotărârii nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a
functionarilor publici s-a elaborat şi s-a raportat, semestrial, către ANFP în mod centralizat Raportul
privind formarea profesionala a functionarilor publici, atât a Primăriei cât şi a instituţiilor publice
subordonate.
Conform Hotărârii nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie pe perioada 2016-2020 s-a elaborat şi transmis către Ministerul Justiţiei Declaraţia de
aderare a instituţiei noastre la principiile şi valorile fundamentale ale SNA 2016-2020. De asemenea
s-a elaborat Planul de integritate pe perioada de referinţă a Prmăriei Municipiului Slobozia şi a
instituțiilor subordonate.
Conform Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, serviciul RU asigură monitorizarea şi controlul implementării
instrumentelor interne de gestiune şi planificare a resurselor umane la nivelul instituţiei, în conditiile
legii.
 Pe parcursul anului 2016 Compartimentul Relaţii cu mass media şi transparenţă
decizională a desfaşurat următoarele activităţi de bază :
 Asigurarea transparenţei decizionale a instituţiei în procesul de elaborare a proiectelor de
acte normative în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 .
A. În cursul anului 2016 au fost supuse dezbaterii publice,conform prevederilor art.7 alin1-8
din Legea 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 16 proiecte de acte
normative . Proiectele de hotărâri, materialele care însoţesc proiectele de hotărâri – anexe, referate,
expuneri de motive, rapoartele de avizare comisie, precum şi procesele-verbale încheiate în urma
şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Slobozia au fost publicate pe site-ul instituţiei www.sloboziail.ro, în secţiunea Consiliului Local/Şedinţe/2016 .
Proiectele de hotărâri cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţa opiniei publice prin
intermediul mass-mediei locale , prin publicare pe pagina de internet a unitaţii şi la avizierul unităţii
.
În cursul anului 2016 nu s-au înregistrat acţiuni în justiţie pentru nerespectarea prevederilor
legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice.
 Asigurarea accesului la informaţiile de interes public în conformitate cu prevederile Legii
544/2001 .
Privind liberul acces al cetăţenilor la informaţiile de interes public în baza Legii 544/2001
în anul 2015, la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, au fost înregistrate 79 de solicitări de
informaţii de interes public, 33 solicitări din partea persoanelor fizice şi 46 din partea persoanelor
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juridice.
Datele solicitate au privit activitatea liderilor instituţiei şi a compartimentelor de
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia, referitoare la următoarele domenii de
interes :
- informaţii privind regimul juridic al unor terenuri;
- informaţii privind investiţiile derulate;
- informaţii privind colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale;
- informaţii privind activitatea consilierilor locali;
- informaţii privind bugetul local;
- informaţii privind achiziţionarea de bunuri şi servicii;
- informaţii privind organizarea şi desfăşurarea diferitelor licitaţii publice;
- informaţii privind hotărâri emise de Consiliul Local al Municipiului Slobozia;
- informaţii privind aplicarea prevederilor actelor normative;
- informaţii privind transportul public;
Au fost emise răspunsuri la toate solicitările primite în termenul prevăzut de lege.
A fost înregistrată o reclamaţie administrativă la adresa instituţiei în anul 2016.
A fost înregistrată o plângere în instanţă la adresa instituţiei în anul 2016 .
Toate solicitările au fost rezolvate favorabil, neînregistrându-se pe parcursul anul 2016 solicitări
soluţionate prin respingere .
Pentru alinierea la prevederile H.G.478/2016 la nivelul compartimentului a fost iniţiat proiectul
de implementare a măsurilor prevăzute în hotărâre respectiv mărirea gradului de transparenţă a
activităţii instituţiei prin postarea contractelor de achiziţii mai mari de 5000 de euro, publicarea
bugetului instituţiei pe surse de finanţare, publicarea de tipizate folosite în relaţia cu cetăţenii .
În cursul anului 2016 proiectele de hotărâri cu caracter normativ au fost aduse la cunoştinţă
opiniei publice prin intermediul mass-mediei locale şi prin publicare pe pagina de internet a unitaţii,
la avizierul unităţii cât şi în presa locală şi în ziarul instituţiei - “Buletin de Slobozia”.
De asemenea, dintre activităţile efectuate în cadrul Compartimentului Relaţii cu mass media
amintim :
- s-au întocmit comunicate de presă cu activităţile DADP în fiecare săptămână,
- s-a participat la şedinţele de lucru,
- s-au întocmit procesele verbale ale şedinţelor
- s-au întocmit referate de necesitate pentru publicarea anunţurilor de angajare, de licitaţii etc, în
presa locală şi/sau naţională
- s-au întocmit referate de plată pentru publicarea anunţurilor de angajare, de licitaţii etc, în presa
locală şi/sau naţională
- au fost monitorizate apariţiile în presa locală şi naţională a subiectelor privind instituţia noastră
- participare la audienţele săptămânale
- întocmit note de serviciu în urma audienţelor cu cetăţenii
- întocmit lunar rezumatul audienţelor cu cetăţeni
- realizat buletinul informativ săptămânal “Buletin de Slobozia”
ACTIVITATE CURENTA
evidenţa cererilor de concedii de odihnă, concedii suplimentare, a celor pentru recuperarea
zilelor de concediu rămase neefectuate;
evidenţa concediilor medicale;
eliberarea de adeverinţe pentru salariaţii instituţiei, la cerere;
întocmirea statelor de funcţii şi a statelor de personal ori de câte ori au intervenit modificări
ca urmare a promovărilor în grad şi în clasa, precum şi redactarea dispoziţiilor de numire în
noile funcţii a candidaţilor admisi;
redactarea dispoziţiilor privind reluării activităţii, a suspendării raporturilor de serviciu,
etc.
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redactarea dispoziţiilor privind reluarea activităţii, suspendării raporturilor de serviciu,
mutărilor temporare sau definitive, transferului la cerere sau în interesul serviciului,
promovărilor temporare în funcţie de conducere, etc.;
redactarea dispoziţiilor privind avansările în gradaţii corespunzătoare vechimii în muncă;
întocmirea situaţiilor statistice ori de cîte ori au fost solicitate;
întocmirea documentaţiei privind obţinerea avizul Guvernului pentru scoaterea la concurs a
posturilor unice;
întocmirea documentaţiei privind obţinerea avizelor ANFP, în situaţiile precizate de lege;
gestionarea portalului A.N.F.P.;
studiu individual privind legislaţia nou apărută;
alcătuirea Planului de perfecţionare a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei
municipiului Slobozia;
Alcătuirea și propunerea spre aprobare a Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul
Primăriei municipiului Slobozia;
implementarea Sistemului de Control Managerial ( SCM) conform Ordinului M.F.P. nr.
200/2016;
gestionarea riscurilor conform Ordinului M.F.P. nr. 200/2016;
menţinerea Sistemului de Management al Calităţii;
monitorizarea şi îndrumarea pe diverse probleme ce ţin de specificul activităţii serviciului
asigurarea transparenței decizionale;
gestionarea liberului acces al cetățenilor la informaţiile de interes public.
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3.DIRECŢIA ECONOMICĂ
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate,
Direcţia Economică a fost un compartiment de specialitate prin intermediul căruia autoritatea
publică asigura managementul financiar-contabil pentru întreaga activitate economică a
Municipiului Slobozia.
Direcţia Economică și-a desfaşurat activitatea prin intermediul următoarelor servicii,
birouri şi compartimente:
-Serviciul execuție bugetara;
-Biroul patrimoniu;
-Compartimentul protocol şi activităţi gospodăreşti;
-Compartiment transporturi auto;
-Compartiment administrare ANL.
În anul 2016 activităţile desfăşurate de către Direcţia Economică s-au axat pe:
1. Pregătirea şi întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului Slobozia, a rectificarilor de buget, incluzând bugetele direcţiilor şi serviciilor
publice subordinate sau aflate sub autoritatea municipiului Slobozia cât și a unitaților
preuniversitare de stat.
 pregătirea şi intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului – 1 hotarâre a Consiliului Local;
 repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute şi aprobate în
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului – 3 dispoziţii ale primarului;
 rectificări şi modificări ale bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului – 10
hotărâri ale Consiliului Local;
 întocmirea proiectului de buget al municipiului Slobozia pe următorii 3 ani;
 efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, inclusiv
între programele aprobate în cadrul unui capitol pentru bugetul propriu şi bugetele direcţiilor şi
serviciilor publice subordinate – 6 dispoziţii ale primarului.
2. Urmărirea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli
 urmărirea, centralizarea şi analizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului – permanent;
 întocmirea contului de execuţie al bugetelor – trimestrial;
 pregătirea spre aprobare a conturilor trimestriale de execuţie a bugetelor, precum si
situaţiia financiară anuală – 4 proiecte de hotărâri;
 colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de lucru al
primarului cât şi cu direcţiile şi serviciile publice, în vederea elaborării şi executării bugetul
municipiului – permanent;
 Raportare lunara conform Ordinelor Ministerului de Finante, pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare
trimestriale, precum si a unor raportari lunare;
 Evidenta sintetica si analitica a patrimoniului apartinand domeniului public si privat
al Municipiului Slobozia;
 Efectuarea inventarierii anuale.
3. Activităţi privind asigurarea finanţării aparatului propriu şi a direcţiilor şi
serviciilor subordonate municipiului Slobozia
 întocmirea deschiderilor de credite bugetare pe capitole şi activităţi pe baza notelor
justificative potrivit prevederilor stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli, luând în considerare
solicitările fundamentate ale subunutăţilor, precum şi ale compartimentelor de specialitate din
cadrul aparatului de lucru al primarului – trimestrial şi ori de câte ori a fost necesar;
 ordonanţarea şi virarea sumelor către furnizori de materiale, servicii sau prin ordin
de plată – permanent.
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4. Activităţi legate de împrumutul intern contractat
 întocmirea şi raportarea către Ministerul Finanţelor Publice situaţia privind
finanţarea rambursabila contractattă direct, fără garanţia statului – lunar;
 actualizarea, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, a datelor cu
privire la finanţări rambursabile şi asigurarea publicării acestor date pe pagina de internet a
Municipiului Slobozia – trimestrial;
 ordonanţarea şi virarea sumelor ce reprezintă răscumpărare obligaţiuni şi dobânda
creditului – trimestrial.
 Efectuarea demersurilor legale cu privire la angajarea unui credit prin Trezoreria
statului pentru finantarea lucrărilor de executie aferente obiectivului de investitii ”Reabilitare
funcțională a Pieței Revoluției”.
6. Monitorizarea cheltuielilor de personal

centralizarea şi depunerea la DGFP a judeţului Ialomiţa a situaţiei privind
monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu si unităţile subordonate, indiferent
de modul de finanţare – lunar;
 depunerea acestei situaţii defalcate pe categorii de personal (funcţionar public,
personal contactual, alte categorii) – trimestrial.
7. Alte activităţi

stabilire redevenţă bunuri din patrimoniul public concesionate;

întocmire documentație si încheiere contracte de vânzare-cumpăre locuințe
ANL;

raportarea lunară a plăților restante aferente bugetului local și a bugetetelor
finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

raportarea lunară a execuției bugetare a activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii.
Sinteza cheltuielilor pe anul 2016
Încheierea execuţiei bugetare aferente anului 2016 s-a efectuat în conformitate cu
prevederile legale aflate în vigoare la data de 31.12.2016.
Bugetul centralizat al municipiului Slobozia a fost previzionat în anul 2016 în sumă de
154.019.199 lei, compus din bugetul local (118.046.736 lei), credite interne(25.400.000 lei) și
bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (10.572.463 lei).
Cheltuielile, centralizat pe toate sursele de finanțare (A, C, E și G), ale anului 2016 au
fost prevăzute în sumă de 154.019.199 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 105.419.724 lei, din care
secţiunea de funcţionare în sumă de 82.303.791 lei şi secţiunea de dezvoltare în sumă de
14.966.248 lei.
Din totalul chetuielilor efectuate în anul 2016 suma de 41.998.333 lei a fost finanțată
de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul municipiului (cheltuieli de personal aferent personalului din învățământul preuniversitar de
stat suma de 32.012.952 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii unități de învățământ suma de 3.382.000
lei, supliment educațional suma de 16.150 lei, asistență socială suma de 5.912.231 lei și sume
pentru echilibrarea bugetului local suma de 675.000 lei), diferența de 63.421.391 lei a fost
asigurată din venituri propri ale bugelului local si ale activităților finanțate integral sau parțial din
bugetul local.
Cheltuielile efectuate în anul 2016 sunt structurate astfel:
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 Autorităţi executive – cap.51.02 cu o prevedere bugetara de 6.457.000 lei, au fost
efectuate plăţi în sumă de 6.190.377 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 4.304.729 lei,
cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 1.846.211 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 39.437
lei;
 Alte servicii publice generale – cap.54.02 cu o prevedere bugetara de 1.206.000 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 910.147 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 534.609
lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 359.538 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 16.000
lei. În cadrul capitolului își desfășoară activitatea Serviciul Public de Evidența Persoanelor și mai
sunt prevăzute cheltuieli privind fondul de rezervă.
 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – cap.55.02 cu o prevedere
bugetara de 665.000 lei, au fost efectuate plati in suma de 641.465 lei, din care cheltuiali pentru
bunuri si servicii in suma de 21.465 lei(reprezentând comisioane la Obligațiunile municipal
contractate ân sumă de 50.000.000 lei) si cheltuieli privind dobanzile in suma de 620.000
lei(aferente obligațiunilor municipale);
 Ordine publica si siguranta nationala – cap. 61.02 cu o prevedere bugetara de
3.950.510 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 3.347.940 lei, din care cheltuieli de personal în
sumă de 2.252.429 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 507.632 lei şi cheltuieli de capital
în sumă de 587.879 lei. În cadrul capitolului au fost effectuate plăți de către Politia Locală și
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al municipiului Slobozia.
 Învăţământ – cap.65.02 cu o prevedere bugetara de 43.768.900 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 40.661.368 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 33.289.287 lei, cheltuieli
cu bunuri şi servicii în suma de 5.111.016 lei, asistență socială în sumă de 309.318 lei, burse în
sumă de 80.294 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 1.871.453 lei;
 Sănătate – cap.66.02 cu o prevedere bugetara de 1.801.000 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 1.698.306 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.202.910 lei, cheltuieli cu
bunuri şi servicii în sumă de 37.518 lei, subvenții în sump de 4.360 lei, transferuri în sumă de
417.519 lei și cheltuieli de capital în sumă de 35.999 lei.
 Cultura, recreere si religie – cap.67.02 cu o prevedere bugetara de 12.420.000 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 11.546.699 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de
2.650.801 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 2.914.980 lei, transferuri în sumă de
4.203.621 lei, alte cheltuieli în sumă de 1.086.000 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 691.297 lei.
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 Asistenţă socială – cap.68.02 cu o prevedere bugetara de 9.800.937 lei, au fost
efectuate plăţi în sumă de 9.559.600 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 4.355.782 lei,
cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 1.782.932 lei, asistenţă socială în sumă de 3.085.665 lei
şi cheltuieli de capital în sumă de 335.221 lei.
 Locuinte, servicii si dezvoltare publica – cap.70.02 cu o prevedere bugetara de
23.741.289 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 10.521.231 lei, din cheltuieli cu bunuri şi servicii
în sumă de 1.557.359 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 8.963.871 lei.
 Protecţia mediului – cap.74.02 cu o prevedere bugetara de 7.454.600 lei, au fost
efectuate plăţi în sumă de 6.678.522 lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
1.770.290 lei, rambursări de credite în sumă de 2.500.000 şi cheltuieli de capital în sumă de
2.408.232 lei;
 Transporturi – cap.84.02 cu o prevedere bugetara de 6.610.000 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 5.388.537 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.232.357 lei, cheltuieli cu
bunuri şi servicii în sumă de 4.064.072 lei, subveţii în sumă de 75.250 lei şi cheltuieli de capital în
sumă de 16.858 lei.
 Alte actiuni economice – cap.87.02 cu o prevedere bugetara de 171.500 lei, au fost
efectuate plăţi în sumă de 125.847 lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 125.847
lei (cerficate energetice, evaluari imobile si terenuri, plata TVA).
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4. Biroul registru agricol, vânzări terenuri, contracte de arendare
Biroul Registru Agricol, Vânzări Terenuri, Contracte de Arendare funcţionează, începând
din luna decembrie a anului 2016, în cadrul Direcției Programe, Dezvoltare și Registru Agricol.
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI
Activitatea compartimentului este asigurată de 1 funcţionar public cu funcţie de conducere
şi 4 funcţionari publici cu funcţie de execuţie, astfel:
 Ciobanu Alina – Şef Birou
 Mihalcea Angelica-Florina– consilier I asistent
 Soare Marius – consilier I asistent
 Sbenghici Anda – consilier I asistent
 Barbu Adriana – consilier I asistent

I.

II.

CADRUL LEGAL
Activitatea Biroului este reglementată prin prevederile următoarelor acte normative:
Ordonanţa de Guvern nr 28/2008 privind registrul agricol, aprobată prin Legea 98/2009 cu
modificările si completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015 – 2019;
Ordin MADR pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru
perioada 2015 – 2019;
Legea 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;
Ordin MADR nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea
titlului I din Legea 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;
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol;
Ordin MADR nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol;
OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991;
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată;
Legea Apiculturii nr. 383/2013;
Ordonanţa nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a
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petiţiilor;
Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi
adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, modificată şi completată;
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;
ORDIN nr. 309 din 7 iulie 2010 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor
Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în
aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

III.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI

Potrivit ROF, principalele activităţi desfăşurate de angajaţii din cadrul Biroului constau în:
Atribuţii privind Registrul Agricol
1. Organizarea şi conducerea evidenţelor necesare completării şi actualizării conform normelor
legale a Registrului Agricol;
2. Completarea şi eliberarea adeverinţelor cu privire la Registrul Agricol;
3. Completarea şi eliberarea certificatelor de producător, cu respectarea procedurii legale,
precum şi adeverinţe ce vizează terenuri agricole;
4. Emiterea biletelor de proprietate pentru animale pe baza evidenţelor Registrului Agricol şi a
verificărilor în teren;
5. Atestarea datelor din evidenţele Registrului Agricol persoanelor solicitante, conform legii;
6. Întocmirea de dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în
gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producţiile, construcţiile
gospodăreşti, maşini agricole şi alte date, conform formularisticii transmise de Direcţia
Judeţeană de Statistică;
7. Verificarea modului de folosire a terenurilor şi existenţa efectivelor de animale, colaborând
în acest sens şi cu circumscripţiile sanitar veterinare;
8. Colaborarea cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor şi epizootiilor, precum
şi la combaterea bolilor apărute la animale;
9. Înştiinţarea proprietarilor familiilor cu albine de protecţia acestora în perioada când se fac
tratamente chimice;
10. Înregistrarea contractelor de arendare, după prealabila verificare a datelor referitoare la
terenurile vizate şi proprietarii acestora, corelarea cu datele din Registrul Agricol,
asumarea prin semnătură a verificărilor efectuate şi vizarea de către secretarul
Municipiului.
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Atribuţii privind procedurile de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul
Municipiului Slobozia
1. Înregistrarea cererii vânzătorului, însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol situat în
extravilanul Municipiului Slobozia şi de documentele justificative;
2. Gestionarea Registrului de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în
extravilanul Municipiului Slobozia, pe suport hârtie şi în format electronic;
3. Afişarea ofertelor de vânzare a terenurilor la sediul primăriei şi pe site-ul propriu;
4. Transmiterea listei preemptorilor la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale,
după caz, asigurând şi afişarea acestei liste la sediul primăriei şi pe site-ul propriu;
5. Înregistrarea şi afişarea la sediul primăriei şi pe site-ul propriu, a comunicărilor de
acceptare a ofertei de vânzare a terenului;
6. Transmiterea la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, în copie, a
comunicărilor de acceptare a ofertei de vânzare a terenului, depuse de oricare dintre
preemptori în perioada prevăzută de lege, însoţite de documentaţia prevăzută de lege;
7. Încheierea de procese-verbale de constatare a derulării fiecărei etape procedurale prevăzute
de lege, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;
8. Transmiterea la structura centrală, respectiv la structurile teritoriale, după caz, a numelui şi
a datelor de identificare ale acestuia, precum şi copiile tuturor proceselor-verbale prevăzute
de lege, după comunicarea şi înregistrarea deciziei privind alegerea de către vânzător a
preemptorului potenţial cumpărător;
9. Eliberarea şi transmiterea către vânzător a unei adeverinţe care atestă că s-au parcurs toate
etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune şi că terenul este liber la
vânzare, în cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar
vânzarea terenului este liberă în condiţiile legii;
10.Păstrarea corespunzătoare, în dosare distincte, a tuturor înscrisurilor referitoare la
vânzarea terenurilor agricole situate în extravilanul Municipiului Slobozia, care fac
obiectul Legii nr. 17/2014;

IV.

Activităţi desfăşurate în anul 2016

În anul 2016, activitatea funcţionarilor din cadrul Biroului Registru Agricol a fost axată pe
semnarea şi completarea anuală a registrelor agricole, atât în format electronic, cât şi pe hârtie,
culegerea datelor necesare ţinerii la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole şi
soluţionarea tuturor petiţiilor şi cererilor înregistrate în cadrul Biroului.
Funcţionarii din cadrul Biroului au avut în gestiune, în anul 2016, un număr de 5858 de
poziţii în Registrul Agricol, dintre care: 4770 de poziţii cu domiciliul în localitate, 875 de poziţii ale
persoanelor cu domiciliul în alte localităţi şi 213 de poziţii ale persoanelor juridice, care necesită
operaţiuni de ţinere la zi şi centralizare a datelor din registrul agricol.
De asemenea, în anul 2016, s-au efectuat un număr de 40 operaţiuni privind modificarea
datelor din registrul agricol, activitate presupunând completarea unei declaraţii şi semnarea
acesteia în faţa secretarului municipiului Slobozia.
În anul 2016 s-au eliberat un număr de 162 de atestate de producător‚ şi 168 carnete de
comercializare, această activitate presupunând întocmirea unei documentaţii specifice şi
deplasarea pe teren, pentru verificarea existenţei în gospodării a produşilor şi a produselor
destinate comercializării în pieţe sau oboare.
O altă activitate de importanţă deosebită, pe lângă ţinerea la zi şi centralizarea datelor din
registrele agricole, este şi activitatea de colaborare cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură,
activitate constând în întocmirea şi eliberarea de adeverinţe cu suprafeţele de teren şi numărul de
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animale înregistrate în registrul agricol, în vederea acordării subvenţiilor pe terenuri şi animale.
De asemenea, au fost întocmite şi transmise către Direcţia pentru Agricultură Ialomiţa toate
situaţiile solicitate şi anume: situaţia privind efectivul de animale înregistrate pe raza municipiului,
situaţia privind suprafaţa productivă de primăvară (cultură), situaţia privind culturile însămânţate
şi propunerile de însămânţări în primăvara anului 2017 şi situaţia privind suprafaţa recoltată şi
producţia obţinută, aplicarea îngrăsămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi
defrişările de vii şi pomi.
De la începutul anului 2016 şi până la data de 31.12.2016 s-au înregistrat un număr de 4486
cereri şi petiţii, care cuprind diverse solicitări, şi anume: înscrierea în registrul agricol, operarea
de modificări în evidenţe în urma moştenirii, cumpărării, sau vânzării unor suprafeţe de teren,
eliberare de adeverinţe cu informaţiile înscrise înscrise în registrul agricol pentru notariat, carte
funciară, şcoli, cantina de ajutor social, dosarul de ajutor social, cărţi de identitate, vize
trimestriale ale certificatelor de producător şi altele.
Toate aceste solicitări ale cetăţenilor, precum şi ale altor instituţii, au fost soluţionate cu
promptitudine şi în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de regulamentul intern.
Conform Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare –
în ceea ce priveşte contractele de arendă – au fost înregistrate în registrul de evidenţă a arendei,
atât în format electronic, cât şi pe hârtie, un număr de 308 de contracte de arendă şi acte adiţionale
la acestea, precum şi un număr de 70 contracte de comodat şi participaţiune.
Au fost de asemenea instrumentate 111 de cereri de vânzare a terenurilor situate în
extravilanul Municipiului, în acest sens eliberându-se documentele necesare vânzării acestor
terenuri. în conformitate cu Legea nr. 17/2014, actualizată.
Conform Protocolului de colaborare încheiat între A.N.C.P.I. şi U.N.N.P.R. privind modul de
efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016 au fost
eliberate un numar de 31 de certificate pentru atestarea proprietăţii –Anexa Nr.1 la protocolul de
colaborare- şi întocmite un număr de 30 de procese verbale de identificare a imobilului –Anexa
Nr.2 .
De asemenea, au fost instrumentate un număr 3 dosare aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti în care Comisia Locală Slobozia a avut calitatea de pârât.
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5. Directia Impozite si Taxe Locale

În anul 2016 Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Slobozia şia desfăşurat activitatea cu un număr de 25 angajaţi, din care 3 personal de conducere şi 22
personal de execuţie, în cele doua servicii, respectiv Serviciul Evidenta, Stabilire, Urmarire,
Incasare Impozite si Taxe Locale Control şi Inspectie Fiscala, si Serviciu; Executare Silită
Persoane Fizice si Juridice, activitatea acestora fiind una bună în condiţiile anului 2016.
Direcţia Impozite si Taxe Locale desfasoara activitati conforme cu cerinţele
contribuabililor, referitoare la stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor
şi taxelor locale, soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale,
consilierea fiscală, în conformitate cu prevederile codului fiscal, ale codului de procedură fiscală şi
a celorlalte acte normative în materie, adoptate de către autorităţile centrale sau locale.
1. Principalele venituri ale anului 2016 si proporţia realizării acestora:
Bugetul total al municipiului Slobozia pentru anul 2016 a fost de 118.045,58 mii lei, din
care 67.117,57 mii lei venituri proprii. Cele mai importante surse de venituri proprii la bugetul
local sunt încasările din impozite şi taxe pe proprietate, impozite si taxe pe bunuri si servicii,
veniturile din proprietate, veniturile din capital.
Veniturile proprii, in care se concretizeaza activitatea noastra, sunt prevazute in buget in
suma totala de 67.117,57 mii lei si realizate in suma de 56.950,72 mii lei, aceasta reprezentand un
procent de incasare de 85%.
În total, de la persoanele fizice municipalitatea a încasat în anul 2016 peste 13.520 mii lei,
iar de la persoanele juridice peste 11.876 mii lei.
În bugetul anului 2016 au fost prevazute venituri provenind din impozite si taxe pe
proprietate in suma totala de 16.700 mii lei, care cuprind: *impozitul pe cladiri persoane fizice si
juridice, in suma totala de 11.500 mii lei suma incasata conform contului de executie la 31.12.2016
fiind de 9.023,38 mii lei acesta realizandu-se in proportie de 78%;
*impozitul pe teren persoane fizice si juridice, care a fost previzionat in buget in suma totala de
4.700 mii lei, suma incasata conform contului de executie fiind de 3.822 mii lei reprezentand un
procent de incasare de 81% ;
* taxa judiciara de timbru previzionata in buget in suma totala de 500 mii lei, suma incasata
479,73 mii lei, reprezentand un procent de incasare de 96%.

Veniturile colectate la bugetul local de la persoane fizice si juridice sunt evidentiate si in
taxele pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor, care cuprind impozitul pe
mijloacele de transport persoane fizice si juridice, care a fost previzionat in buget in suma totala de
3.800 mii lei, suma incasata conform contului de executie fiind de 3.246,89 mii lei reprezentand un
procent de incasare de 85%.
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- mii leiSuma
Proportia
realizata
realizarii

DENUMIREA INDICATORILOR

Suma
estimata in
buget

TOTAL VENITURI :d.c.

118.045,58

104.773.90

89%

VENITURI PROPRII

67.117,57

56.950,72

85%

COTE SI SUME DEFALCATE DIN
IMPOZITUL PE VENIT

34.828

32.170,13

92%

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI
SERVICII (cote defalcate din TVA, tx. pe
utiliz. bunurilor)
VENITURI DIN PROPRIETATE (chirii si
concesiuni)
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
(tx.extrajudiciara de timbru, amenzi)
VENITURI DIN CAPITAL (venituri din
valorificarea unor bunuri )

16.700

13.325,12

80%

48273

45753

95%

4.500

3.075,37

68%

5082

3150

62%

861

771

90%

SUBVENTII

6505

5513

85%

SUME PRIMITE DE LA U.E.

577

311

54%

I. Prezentarea activitatilor desfasurate in perioada analizata in cadrul serviciilor Directiei
Impozite si Taxe Locale
În perioada 01.01.2016-31.12.2016, inspectorii din cadrul Compartimentului stabilire,
constatare, impunere impozite, taxe şi alte venituri – persoane fizice au emis şi soluţionat un număr
de 24.233 documente dintre care:
- Certificate de atestare fiscală 6617;
- Inregistrari clădire, teren, mijl. de transport 4002 ;
- Scaderi din evidenta fiscala a contribuabililor care au incheiat contracte de salubritate cu
operatorul 4253;
- Radieri mijloace de transport 841;
- Cereri recalculare impozit clădire şi teren 945 ;
- Cereri de compensare şi restituirea sumelor achitate in plus 5021;
- Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala si a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 805;
- Diverse comunicări catre instituţii publice (Poliţie, Judecătorie, executori bancari, executori
judecătoreşti, Direcţia Finanţelor Publice) 1622;
- Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a
situaţiei fiscale 127;
În perioada 01.01.2016-31.12.2016 în cadrul compartimentului s-au înregistrat 24.233
operări (completări, modificări, înregistrări, încetări de matricole teren, clădire şi mijloace de
transport).
Trebuie remarcat faptul ca, activitatea de impunere a bunurilor impozabile este o activitate
complexa ce implica informarea contribuabililor si prelucrarea declaratiilor si documentelor
depuse de acestia la ghiseele institutiei, analizarea si efectuarea impunerilor si incetarilor de rol
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pentru bunurile impozabile detinute de catre contribuabili.
În perioada analizata activitatea Compartimentului Executare Silită - Persoane Fizice a
constat în emiterea deciziilor de impunere aferente anului 2016, transmiterea de somaţii/titluri
executorii, preluarea în debit a proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, prelucrarea şi
verificare documentelor în vederea aplicării măsurilor de executare, înfiinţarea de popririi,
emiterea documentelor de sistarea a popririlor, intocmirea proceselor verbale de sechestru,
întocmirea dosarelor de insolvabilitate, întocmirea proceselor verbale de scădere, activităţi de
arhivare, alte activităţi specifice. Toate aceste activităţi au dus la prelucrarea unui numar de 44.583
documente.
- Prelucrarea şi verificarea documentelor
În vederea stabilirii patrimoniului debitorilor s-au efectuat o serie de verificări constând în
comunicarea de adrese in vederea obtinerii informatiilor necesare de la diversele institutii cum ar
fi, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei, Direcţia Judeţeană Comunitară de
Evidenţă a Persoanei, dar si a conturilor bancare, a bazei de date de la Casa Judeţeană de Pensii,
a documentelor înscrise la Cartea funciară, etc. De asemenea s-a purtat corespondenţă cu organele
fiscale pe a cărora raza de competenţă s-a născut debitorul şi cu alte compartimente/servicii
publice, în scopul identificării eventualilor moştenitori.
- Emiterea şi transmiterea de somaţii
Pentru debitele restante reprezentând impozit pe clădiri, pe teren şi auto existente la cele
două scadenţe, începând cu data de 01.01.2016 s-au emis un număr de 4300 somaţii si
titluri executorii. Acestea s-au transmis în teren prin inspectori fiscali şi prin curieri cu
scrisoare recomandată, procedura de comunicare fiind finalizată si prin publicitate
(afişarea pe site-ul institutiei, conform prevederilor legale).Valoarea inscrisa in aceste
titluri executorii este de 9.925.507 lei.
Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită, la bugetul local, s-a încasat suma
de 4.863.498 lei, sumă ce reprezinta debite restante.
- Înfiinţarea şi sistarea popririlor
Ca urmare a investigaţiilor efectuate s-a constatat că debitorii au venituri supuse urmăririi
şi executării silite, drept pentru care s-a procedat la înfiinţarea unui număr de 1500 popriri.
- Procese verbale de sechestru
In urma intocmirii proceselor verbale de sechestru pentru bunuri imobile si mobile, in
numar de 15, pentru contribuabili persoane fizice/juridice, suma incasata in urma valorificarii
bunurilor sechestrate fiind de 158.352 lei.
- Dosarele de insolvabilitate
În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 s-au efectuat verificări în vederea declarării stării de
insolvabilitate. În urma verificărilor au rezultat 112 procese verbale de insolvabilitate şi dosare
transmise spre radiere din evidenţele fiscale Compartimentului de stabilire, urmarire, constatare si
executare silita persoane juridice.
Compartimentul de stabilire, urmarire, constatare impozite si taxe persoane juridice a emis şi
soluţionat un număr de 4276 documente dintre care:
- Certificate de atestare fiscală 2325;
- Inregistrari clădire, teren, mijloace de transport 825;
- Radieri mijloace de transport 123;
- Cereri recalculare impozit clădire şi teren, modificari ale bazei de date (in urma emiterii
rapoartelor de inspectie fiscala) 365;
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- Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul fiscal 10;
- Diverse comunicări catre instituţii publice (Poliţie, Judecătorie, executori bancari, executori
judecătoreşti, Direcţia Finanţelor Publice) 386;
- Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii reale a
situaţiei fiscale 42;
- Adrese catre agenţii economici emise în vederea clarificării situaţiei patrimoniale a acestora, în
cazul constatării unor neconcordanţe şi în cazul în care s-a constatat lipsa documentelor
justificative (acte de dobândire, balanţe de verificare, extrase CF, certificate de înregistrare) 48;
- Au fost verificate 152 de declaraţii privind taxele de afişaj, reclamă şi publicitate, taxele de firmă
calculate de agenţii economici şi au fost operate în evidentele fiscale;
Tot ca urmare a aplicării măsurilor de executare silită au fost actualizate şi clarificate
situaţii patrimoniale ale societăţilor comerciale de pe raza municipiului.
În perioada 01.01.2016-31.12.2016 în cadrul compartimentului s-au înregistrat 4276
operări in baza de date, constand in completări, modificări, înregistrări, încetări de matricole
teren, clădire şi mijloace de transport.
Ca urmare a colaborării cu Tribunalul Ialomita şi Oficiul Registrul Comerţului,
Compartimentul Executare Silita Persoane Juridice a întocmit 27 dosare de insolventa potrivit
Legii nr. 85/2014 şi a radiat societatile aflate in insolventa din evidenţele fiscale, deoarece prin
Sentinţele Civile s-a dispus inchiderea procedurii insolventei şi radierea debitorilor din Registrul
Comerţului în temeiul Legii nr. 85/2014.
Toate aceste activităţi au dus la prelucrarea unui numar de 2363 documente.
Compartiment amenzi
În perioada anterior menţionată s-au primit spre executare silită un număr de 10.467
procese verbale de constatare a contravenţiilor dintre care 931 au fost returnate întrucât nu
îndeplineau condiţiile legale pentru executare, 3007 au fost verificate şi restituite întrucât s-au
achitat în 48 de ore, valoarea totala a acestora fiind de 1.040.080 lei, iar 6529, cu o valoare totala
de 2.440.505 lei, au fost inregistrate in evidentele noastre. Pentru procesele verbale de constatare a
contravenţiei preluate în debit în vederea executării au fost emise somatii, acestea fiind comunicate
către debitori.
Compartimentul incasare impozite si taxe (ghisee):

 numar total chitante emise in anul 2016 – 84424
82214 plati la ghiseu;
1917 plati cu cardul;
209 plati online:
84 plati ghiseu.ro
Compartimentul “Control şi inspecţie fiscală”
Activitatea Compartimentului Inspectie Fiscala s-a desfasurat in conformitate cu
prevederile Planului de Inspectia Fiscala, elaborat in baza Analizei de Risc, efectuata la finele
anului 2015. S-au efectuat inspecţii fiscale pentru un numar de 36 persoane juridice.
În urma activităţii inspecţiilor fiscale realizate în anul 2016 au rezultat diferenţe stabilite in
plus la control în sumă totală de 271.753 lei.
Aprecierea contribuţiei inspecţiei fiscale se concretizează prin următoarele aspecte:
 atragerea unor sume în plus la bugetul local;
 întărirea disciplinei fiscale cu privire la declararea de către contribuabili a bazelor de
impozitare;
 îmbunătăţirea gradului de încasare a sumelor datorate bugetului local;
 efectuarea unor revizii a bazelor de date pe baza inspecţiilor faptice realizate la sediile
contribuabililor;
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In urma inspectiilor fiscale efectuate s-au corectat bazele impozabile ale contribuabililor
persoane juridice conform evidentelor contabile ale acestora, precum si a situatiilor faptice gasite
pe teren de inspectorii aflati in control.
Se precizează că in anul 2016 nu au fost cazuri de evaziune fiscală care să conducă la
cercetarea penală a contribuabililor.
II.Modul de realizare a obiectivelor Directiei Impozite si Taxe Locale in domeniul
serviciilor oferite
Preocuparile noastre privind imbunatatirea si modernizarea activitatilor proprii urmaresc
diversificarea serviciilor oferite contribuabililor urmand tendinta de sincronizare cu standardele si
exigentele actuale. Cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor si implicit crearea unei
imagini favorabile institutiei sunt reflectate prin implementarea sistemului de management al
calitatii si a standardelor de control intern/managerial, prin reorganizarea spatiilor de lucru cu
publicul si prin indeplinirea urmatoarelor obiective in domeniul calitatii:
Castigarea increderii contribuabililor, prin oferirea de servicii de calitate, concretizate prin
seriozitate si nivelul profesional ridicat al salariatilor si in acordarea de informatii concrete,
corecte si in conformitate cu prevederile legale;
Pentru atingerea acestui obiectiv, in vederea uniformizarii activitatii serviciilor institutiei si
cresterea eficientei acestora, la nivelul directiei au fost implementate/actualizate proceduri de lucru
bazate pe legislatia aplicabila in domeniul impozitelor si taxelor locale si pe legislatia conexa,
inclusiv in ceea ce priveste tratarea corespondentei, a reclamatiilor si petitiilor.
Eficientizarea activitatii in relatiile cu contribuabilii si cu alte institutii, obiectiv dus la
indeplinire prin reducerea, cat mai mult posibil, a timpului de redactare si expediere a
raspunsurilor la adrese, scrisori, etc. ;
Imbunatatirea permanenta a soft-ului existent pentru a obtine rezultate performante si
eficiente pentru colectarea impozitelor si taxelor locale, cu posibilitatea adaugarii unor noi module
de lucru;
Imbunatatirea si actualizarea permanenta a site-ului institutiei pentru a oferi posibilitatea
contribuabililor de a avea acces la informatii in timp real si corect asupra impozitelor si taxelor
locale. Site-ul institutiei este actualizat in permanenta, prin postarea de articole cuprinzand
informatii utile contribuabililor, noutati privind modalitatile de plata ;
Dezvoltarea de proiecte de colaborare cu celelalte institutii in vederea simplificarii
procedurilor de lucru si a transmiterii de informatii necesare desfasurarii activitatii serviciilor (
Intocmirea in anul 2016 a Protocolului de cooperare cu Directia Regim Permise de Conducere si
Inmatriculare a Vehiculelor Bucuresti in vederea schimbului de informatii prin mijloace electronice,
in scopul unei evidente corecte a mijloacelor de transport inmatriculate) .

III.

Obiective pentru perioada imediat urmatoare

 Realizarea bugetului previzionat pentru anul 2017 in proportie de cel putin 90%;
 Cresterea incasarilor realizate din obligatii de plata neachitate pana la 31.12.2016;
 Mentinerea gradului de satisfactie a contribuabililor in raport cu activitatea desfasurata de
angajatii institutiei;
 Imbunatatirea permanenta a softului de gestiune a taxelor si impozitelor;
 Dezvoltarea de proiecte de colaborare cu diverse institutii, pentru simplificarea accesarii
datelor necesare in desfasurarea activitatii curente;
 Implementarea declaratiilor on-line;
 Realizarea unei arhive intr-un spatiu adecvat si proportional cu volumul de documentele
emise;
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DENUMIREA INDICATORILOR

2012

2013

2014

2015

TOTAL VENITURI

81197,51

94504,80

102748

108186

2016

104774

VENITURI PROPRII: d.c.
50161,96

52084,04

53978,8

56101

56950

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP. PE
VENIT

26003,28

27034,70

29800

30309

32763

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12750,10

12982,20

13103

14075

13325

3636

3749

TAXA PE UTILIZAREA BUNURILOR
(impozit auto)

3452,74

3483,11

VENITURI DIN PROPRIETATE (chirii si
concesiuni)

2565,94

2501,02

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
(amenzi, tx.extrajudiciara de timbru)

3048,06

3461,41

VENITURI DIN CAPITAL (venituri din
vanzarea bunurilor)
SUME DEFALCATE DIN T.V.A.
SUBVENTII
SUME PRIMITE DE LA U.E.

789,69
29233,97
1168,37
0
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1671,52
34112,31
4311,21
3502

3566

2433

3295

1151

3301

3075

2776

3150

1238

771

43165

41998

3487

4849

5513

1701

4069

311

43582
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6.Direcţia Tehnică
6.1 Serviciul Investiţii, Lucrări Publice, Achiziţii Publice şi Concesiuni
Compartimentul Achiziţii Publice, Concesiuni
Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni asigură punerea în aplicare a prevederilor
legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, si anume:
1. Legea nr. 98//19.05.2016 privind achiziţiile publice;
2. Legea nr. 100/19.05.2016 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
3. Legea nr. 100/19.05.2016 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;
4. Hotărârea nr. 395/2016/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată;
5. Hotărârea nr. 867/2016/6.11.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de
servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
6. Legislație terțiară-Ordine și Instrucțiuni având ca emitent Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.
Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni este organizat conform prevederilor art. 2
din H.G. nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/19.05.2016 privind achiziţiile publice, și are următoarele atribuții principale:
a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea
înregistrării autorităţii contractante în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sau
recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al
achiziţiilor publice;
c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de
atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de
concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de
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Lege;
e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
f) realizează achiziţiile directe;
g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
În anul 2016, autoritatea contractantă Municipiul Slobozia, prin Compartimentul Achiziţii
Publice şi Concesiuni a atribuit contracte pentru:
1. Achiziția de lucrări având ca obiect ,,Realizare instalaţie de iluminat public şi curenţi
slabi în Cartier Rezidenţial Zona Gării Noi – reţele electrice şi reţele de curenţi slabi”, prin
aplicarea procedurii de licitaţie deschisă, care a fost finalizată cu încheierea contractului nr.
75752/02.11.2016;
2. Achiziţii de produse, servicii și lucrări, prin atribuire directă(în număr de 90 de achiziții),
din care: 53 pentru achiziţia de produse, 34 pentru achiziţia de servicii şi 3 pentru achiziţia de
lucrări.
La procedura de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect ,,Realizare
instalaţie de iluminat public şi curenţi slabi în Cartier Rezidenţial Zona Gării Noi – reţele
electrice şi reţele de curenţi slabi” au fost depuse 2 contestatii la Consiliul National de Solutionare
a Contestatiilor, ambele fiind solutionate in favoarea autoritatii contractante.
Mentionam ca in anul 2016 autoritatea contractanta nu a anulat nici o procedura de atribuire
si nu au fost inregistrate sanctiuni in ceea ce priveste derularea procedurilor de achiztie publica.
In anul 2016, personalul din cadrul Compartimentul Achiziţii Publice si Concesiuni a întocmit
și actualizat Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul in curs si a transmis raportarile
anuale solicitate de Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice
precum si alte situatii solicitate de alte institutii (ex. Institutul de Politici Publice, Consiliul
Judetean, Institutia Prefectului,etc.).In tot acest timp au fost întocmite raspunsurile la solicitarile
inregistrate in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public transmise
de Compartimentul Relații cu Media și Transparență Decizională.
În ultimul trimestru al anului 2016, în cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică pentru
anul 2017, a fost elaborat, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele
autorităţii contractante, Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2017, care cuprinde
totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă
intenţionează să le atribuie în decursul acestuia.
In sprijinul celor prezentate anterior, atasez prezentului raport de activitate Programul Anual
al Achizitiilor Publice insotit de anexa de achizitii directe care oglindeste activitatea desfasurata
de Compartimentul Achizitii Publice si Concesiuni in anul 2016.
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6.2 Serviciul Investitii, Lucrari Publice - Achiziţii Publice si Concesiuni
Compartiment Investitii, Lucrari Publice

În anul 2016 prin Compartimentul Investitii, Lucrari Publice s-au derulat lucrari pentru
executia urmatoarelor obiective de investitii:
1.

Utilitati cartier Gării Noi (energie electrica , apa , canal)
a. In vederea realizarii obiectivului “Retele de utilitati aferente cartierului rezidential Gării
Noi - canalizare menajera si pluviala” a fost incheiat cu S.C. CONCIVIC S.R.L. Slobozia ,
Contractul de lucrari nr.39929 din 07.05.2015 cu o durata de executie de 1 an si 8 luni si
valoare totala de 4.774.000 lei, avand ca termen de realizare data de 29.01.2017. Datorita
conditiilor meteo specifice anotimpului rece, in luna ianuarie 2017 lucrarile de executie au
fost sistate, urmand ca termenul de executie sa fie prelungit cu perioada de sistare a
lucrarilor.
Conform contractului mentionat mai sus, in anul 2016 au fost confirmate lucrari executate
in valoare totala de 1.604.538,02 lei, reprezentand:
►

lucrari canalizare menajera
lungime conducta executata din teava PVC-KG Ø 250 ÷ 400 mm = 260,72 m
camine vizitare = 33 buc.
camine de racord = 114 buc.

►

lucrari canalizare pluviala
lungime conducta executat din teava PVC-KG Ø 315 ÷500 mm = 48,85 m
camine vizitare Ø 800 mm din PREMO = 10 buc.
guri de scurgere

= 153 buc.

► lucrari conducta de refulare
lungime conducta executata din PE Dn 160 mm = 315 m
► statia ape menajere (SPAU)
lucrari construire statie
b. Pentru realizarea obiectivului “Utilitati Garii Noi - alimentare cu energie electrica cartier
rezidential Gării Noi” a fost incheiat cu S.C. F.I.S.E. ELECTRICA SERV S.A., S.I.S.E.
Muntenia Nord - A.I.S.E. Braila, Contractul de lucrari nr.58394/03.09.2015 cu o durata
de executie de 5 luni si valoare totala de 1.209.000 lei .
In anul 2016, au fost continuate lucrarile la acest obiectiv, lucrari ce au reprezentat
realizare linie joasa tensiune (LES JT) si realizare linie medie tensiune (LES MT), in valoare
totala de 848.701,17 lei.
Lucrarile au fost finalizate si receptionate prin incheierea Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nr.40245 din 21.04.2016.
2.

Camine de racord la canalizare in Cartier Slobozia Noua
Au fost continuate lucrarile la obiectivul de investitii “Camine de racord la canalizare in
Cartier Slobozia Noua - municipiul Slobozia”, lucrari demarate la data de 16.11.2015 in
baza Contractul de lucrari nr. 61022/21.09.2015, incheiat cu S.C. AGROFERMA S.R.L.
33

Gheorghe Doja la o valoare totala de 964 100 lei.
Conform acestui contract, in anul 2016 au fost confirmate lucrari executate in valoare totala
de 694 043.21 lei , reprezentand montarea a 235 de camine de racord si conducte aferente
strazilor Marului, Prunului, Şcolii, Aurel Vlaicu, Unirii, Marginei, Iezerului, Traian Vuia,
Cimitirului, Vlad Tepes, Ghe.Doborgeanu Gherea si Liliacului, pe o lungime totala de
4.775.70 m.
Durata Contractului de lucrari mai sus mentionat este de 18 luni cu termen de finalizare la
data de 16.06.2017.
3.

Gradinita cu 200 locuri cartier Pepiniera din municipiul Slobozia
a. Au fost continuate lucrarile la investitia “Gradinita cu 200 locuri cartier Pepiniera” din
Municipiul Slobozia(reluate in anul 2014), lucrari executate in conformitate cu
Contractul de lucrari nr. 29379/29.07.2009 incheiat cu S.C. OYL COMPANY
S.R.L.Slobozia, pentru o durata de 18 luni , prelungita prin actele aditionale nr.2,3,4,5 si
6 cu termen de finalizare a lucrarilor 30.06.2016.
In perioada 2009-2016 au fost executate lucrari in valoare totala de 3.720.059,99 lei
reprezentand un grad de realizare de 92%, din care, in anul 2016 au fost confirmate
lucrari executate in valoare totala de 1.361.738,12 lei, dupa cum urmeaza:
Obiect 1. Gradinita
- stadiu fizic de realizare :
Instalatii de forta
Instal. de incalzire interioara
Centrala termica
Instal. de ventilatie
Retele sanitare interioare
Instalatii electrice
Arhitectura

43 %
25 %
97 %
99 %
54 %
35 %
35 %

Obiect 2. Cantina - stadiu fizic de realizare :
Instalatii de utilizare int. joasa presiune
Lucrari de arhitectura

96 %
79 %

Instal. de forta buc. si vestiar

97 %

Obiect 3. Retele exterioare - stadiu fizic de realizare :
Canalizare pluviala

96 %

Utilaje si echipamente tehnologice - stadiu fizic de realizare
Echipamente
Ventilare
Centrala termica
c.

71 %
93%
83 %

In cadrul investitiei “Gradinita cu 200 locuri cartier Pepiniera”, in baza Contractului de
proiectare si executie nr.55.358 din 15.07.2016 incheiat cu S.C.
ELECTROCONSTRUCTIA “ELCO” S.A. pe o durata de 60 de zile, pentru alimentarea cu
energie electrica a obiectivului a fost realizata lucrarea “Executie lucrari conexe prin
grija beneficiarului conform ATR nr.156444703/28.03.2016 pentru obiectivul
„Gradinita cu 200 locuri”.
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Lucrarea a constat in realizarea LES jt prin sapatura si pozarea cablului
ARE4RX3*150+95N DC 4146 RO pe o lungime de 180 m, in sant pe pat de nisip si
montarea cablului in BMPT si firida generala a obiectivului
Executia lucrarii a fost finalizata si receptionata prin incheierea Procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor nr. 82216 din 09.12.2016.
4.

Retele aductiune apa Statia de Tratare -ParcMB si Retele echilibrare Parc MB- BL 36-Bdul
Chimiei - Casa de Cultura
Conform Contractului de lucrari nr.44789 din 09.06.2015 incheiat cu asocierea
S.C.
RECON SI DOJE S.R.L. si SC CONIZ ROMARG SRL in valoare totala de 5.384.895,11
lei, cu termen de realizare de 18 luni, in cursul anului 2016 au fost executate lucrari de
terasamente si de procurare si montaj teava in valoare totala de 1.958.455 lei , dupa cum
urmeaza:
→ terasamente

4.720,00 m3

→ montaj teava Dn 315 mm
→ teava Dn 400 mm
din care:
▪ montaj
▪ procurare
→ teava Dn 500 mm,
din care:
▪ montaj
▪ procurare

109,00 m
1724,00 m
656,00 m
868,00 m
2.244,70 m

444,70 m
1.800,00 m

→ teava Dn 600 mm,
din care:
▪ montaj
945,00 m
▪ procurare
720,00 m
5.

1665,00 m

Extinderea si reabilitarea sistemului de canalizare menajera si pluviala in cartierele Bora si
Slobozia Noua;
In anul 2016 , in baza Contractului de lucrari nr.C5 din 22.05.2008 au fost executate de
catre S.C. T.M.U.C.B. S.A. Sucursala Slobozia, lucrari de canalizare menajera si pluviala in
cartierul Slobozia Noua - in valoare totala de 914.908,58 lei, constând in,
 lungime conducta teava PVC
3.087 m
din care:
→ conducta din teava PVC, D 200
L= 142 m
→ conducta din teava PVC, D 250
L= 1560 m
→ conducta din teava PVC, D 315
L = 1100 m
→ conducta din teava PVC, D 500
L= 285 m
 camine din beton
57 buc.
din care:
→ camin D= 250
27 buc
→ camin D= 300
25 buc
→ camin D= 500
5 buc


camine gura de scurgere

30 buc.
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6.

Extinderea si reabilitarea sistemului de canalizare menajera si pluviala cartierele : Garii,
Dimitrie Cantemir, Nordului, Viilor, Platforma Industriala Vest - municipiul Slobozia.
In anul 2016, conform Contractului de lucrari nr.C10 din 23.07.2007 au fost executate de
catre S.C. T.M.U.C.B. S.A. Sucursala Slobozia, lucrari de canalizare menajera si pluviala -,
in valoare totala de 185.200,00 lei, constând in:
Lucrari cartier ZIV (Zona Industriala Vest)
 lungime conducta teava PVC
755 m
din care :
→ conducta din teava PVC, D 200
L= 150 m
→ conducta din teava PVC, D 250
L= 285 m
→ conducta din teava PVC, D 315
L = 320 m
 camine din beton
33 buc.
din care:
→ camin D= 250
6 buc
→ camin D= 300
7 buc

7.

Reabilitarea functionala Piata Revolutiei
In baza Contractului de lucrari nr.48231 din 15.07.2014, au fost continuate de catre asocierea
SC ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR,4 BUCURESTI SA-COMPANIA
ROMPREST SERVICE SA- SC TIAB SA- SC OCTAGON CONTRACTING
ENGINEERING SA, lucrarile de executie a proiectului “Reabilitare Functionala Piata
Revolutiei”. In acest sens, in anul 2016 au fost confirmate lucrari executate in valoare totala
de 3.107.185,58 lei dupa cum urmeaza:

9.



Reabilitare generala Zona de Sud
247.614,18 lei
constand in :
 lucrari de constructii Agora
 lucrari de constructii fântâni pătrate
 lucrari la retea apa 7 fântâni
 lucrari la retea canalizare menajera zona comerciala
 lucrari la retea canalizare pluviala Monument Revolutiei
 lucrari la retea canalizare pluviala Agora
 instalatii electrice retele incinta
 instalatii electrice Agora
 instalatii electrice fântânăMonument Revolutiei
 instalaţii electrice socluri statui
 lucrari de arhitectura



Zona de Nord şi Parcare subterana
constand in:
 lucrari la canalizare menajera grup sanitar Parcare subterana
 lucrari de arhitectura
 lucrari de constructii



Reabilitare circulatie carosabil bd. Chimiei
constand in:
 structura rutieră bdul.Matei Basarab – bd.Unirii

=

= 2.187.650,18 lei

= 671.921,22 lei

In decursul anului 2016 au fost organizate receptii la terminarea lucrarilor pentru
urmatoarele obiective de investitii:
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a. Canalizare menajeră strada Prelungirea Măgurii, strada Păpădiei, strada Grâușor,
strada Stânjenei si strada Maxim Gorki din cartierul Bora, municipiul Slobozia
In cadrul investitiei de baza, au fost receptionate lucrari executate dupa cum urmeaza:
→ Pentru obiectul “Realizare canalizare menajeră strada Prelungirea Măgurii, strada
Păpădiei si strada Grâușor cartier Bora” – prin incheierea Procesului Verbal de
receptie la terminarea lucrarilor nr. 8304 din 16.02.2016;
→ Pentru obiectul “Realizare canalizare menajeră strada Stânjenei si strada Maxim Gorki
cartier Bora” – prin incheierea Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 8299 din 16.02.2016;
b. Utilitati cartier Gării Noi (energie electrica , apa , canal)
In cadrul investitiei de baza, au fost receptionate lucrari executate pentru obiectivul
“Utilitati Garii Noi - alimentare cu energie electrica cartier rezidential Gării Noi”- prin
incheierea Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.40245 din
21.04.2016;
c. Gradinita cu 200 locuri cartier Pepiniera
In cadrul investitiei de baza, a fost receptionata lucrarea “Executie lucrari conexe prin
grija beneficiarului conform ATR nr.156444703/28.03.2016 pentru obiectivul „Gradinita
cu 200 locuri”- prin incheierea Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.
82216 din 09.12.2016;
10. In decursul anului 2016 au fost realizate receptii finale la urmatoarele obiective de investitie :
a. Corp de legatura si sala de clasa, Scoala Generala nr.5 prin Procesul Verbal de receptie
finala nr.66404 din 14.09.2016;
b. Inlocuire invelitoare Gradinita nr.3 prin Procesul Verbal de receptie nr.66406 din
14.09.2016;
c. Realizare gard faţadă Cimitirul Eroilor prin Procesul Verbal de receptie nr.66420 din
14.09.2016;
d. Utilitati Platforma Industriala IMM, amplasament - Soseaua Brailei, zona Vamă,
Municipiul Slobozia, judetul Ialomita” prin Procesul Verbal de receptie finala nr.84572 din
22.12.2016;
e. Reabilitare sistem de distributie apa potabila cu teava PE100PN10SDR17, proiectare si
executie prin procedeul pipe-bursting din mun. Slobozia prin Procesul Verbal de receptie
finala nr.3066 din 21.01.2016;
f. Deviere si inlocuire conducte gaze naturale in zona blocurilor B35 – Str. Ialomitei si B7 –
str. Pietii din mun. Slobozia Slobozia prin Procesul Verbal de receptie finala nr.46371 din
23.05.2016;
g. Executie refulatori tehnologici conducta distributie gaze naturale Cartier Garii Noi mun.
Slobozia prin Procesul Verbal de receptie finala nr.46370 din 23.05.2016;
h. Utilităţi Platforma Industriala IMM, amplasament – Şoseaua Brailei, zona Vama
Municipiului Slobozia, judetul Ialomita prin Procesul Verbal de recepţie finală
nr.84572/22.12.2016.
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6.3 Serviciul Informatică şi Relaţii cu Publicul
Serviciul informatică şi relaţii cu publicul îşi desfăşoară activitatea pe baza legislaţiei în
vigoare, a organigramei, a regulamentului de funcţionare al aparatului de specialitate al
primarului și a regulamentului de exploatare a sistemului informatic.
1. Activitati evaluate
 Dezvoltarea sistemului informatic al C. L. M Slobozia
 Suport tehnic, instalare, configurare si exploatare hardware si software;
 Coordonarea si supravegherea functionarii sistemului informatic;
 Implementare si asistenta tehnica software;
 Salvare si arhivare date;
 Pregătire si asistentă tehnică utilizatori;
 Managementul documentelor in cadrul institutiei
 Asistenta si indrumarea cetatenilor privind furnizarea serviciilor publice
În prezent serviciul Informatică şi Relaţii cu Publicul are urmatoarea componenţă:
Informatică
- 5 persoane
Relaţii cu publicul - 7 persoane
Se anexeaza urmatoarele documente:
- raport statistic privind managementul documentelor
- raport statistic privind accesarea si utilizarea site-ului institutiei

Pe parcursul anului 2016 s-au efectuat urmatoarele activitati:
 Dezvoltarea sistemului informatic
- Achiziție software antivirus – imbunatatire securitate, PIF
- Dotări independente – computere, server-e,componente rețea
 Instalare, configurare, exploatare hardware și software
- instalare și reinstalare sisteme de operare, aplicații
>150 intervenții
- interventii on site, constatari si depanari
>150 intervenții

cca.1200 ore
cca.1200 ore

 Coordonarea functionarii sistemului informatic
- inlocuirea și completarea unor echipamente active de rețea pentru imbunătățirea funcționarii și
securității sistemului informatic
- propuneri privind organizarea si gestionarea informatiilor
 Implementare si asistenta tehnica software
- instalarea și asistență tehnică pentru aplicații externe>20
- migrări de date >50
 Pregatire si asistenta tehnica utilizatori
- proceduri noi și actualizări pentru exploatarea corespunzătoare a sistemului informatic >10
 Salvare si arhivare date
- salvarea periodica a datelor cca. 200 GB
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 Asistenta tehnica software utilizatori
- > 500 de interventii
cca. 1000 ore
- procesarea iregistrarilor sedintelor CLMS
- procesarea unor documente specifice(diplome, rapoarte, etc.)
- asistenta tehnica aplicatii birotica
 Management documente
- Gestionarea a peste 85.000 documente
- Gestionarea a peste 35.000 de trimiteri postale
- Peste 1500 de mesaje e-mail
- Actualizare site si afisare documente( anunturi, HCL, sedintele CL

> 1000 pagini)

 Asistenta si indrumarea cetatenilor privind furnizarea unor servicii publice
- asistarea a peste 5.000 de cetateni pentru rezolvarea a diferitelor solicitari
2. Stadiul indeplinirii obiectivelor specifice
Obiectiv
Indicator
Dezvoltarea
sistemului
informatic,
proiectarea şi/sau
achiziţia de
aplicaţii software;

Valoare

Valoare
propusa
100%

Valoare
realizata
80%

Observatii

Instalare,
configurare si
exploatare
hardware si
software
Coordonarea si
supravegherea
functionarii
sistemului
informatic
Implementare si
asistenta tehnica
software utilizatori
Salvare si arhivare
date
Managementul
documentelor
Asistenta si
indrumare cetateni

ore

2080

98%

Masuri

ore

2080

95%

Masuri

ore

2080

100%

GB

Cca. 200GB

100%

Masuri

documente

53000

95%

Masuri

cetateni

3000

100%

3. Probleme semnificative constatate:
a. neconformităţi -acţiuni corective/preventive
- acţiuni corective asupra aplicaţiilor pentru conformitatea cu legislaţia nou aparută
b. petiţii > 10
c. propuneri –
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4. Concluzii
In urma evaluarii activitatii serviciului Informatica si Relatii cu Publicul, aceasta se apreciaza cu
calificativul “BINE”.
Masuri corective pentru indeplinirea obiectivelor
Obiectiv
Responsabil
Reglemetari locale/propuneri HCL
Sef serviciu
Imbunatatiri aplicatii
Sef serviciu
Management documente
Sef serviciu

Termen
permanent
permanent
permanent

Reglementari locale/propuneri HCL
- Infiintarea unei comisii tehnico-economice pentru avizarea modificarilor de sistem(nomenclator
stradal, plan de reparatii stradal, comunicarea cu cetatenii, etc.)
- Propuneri privind corelarea si exploatarea integrata a informatiilor
- Propuneri pentru reducerea costurilor de listare
 Dezvoltarea sistemului de proceduri si regulamente privind explotarea sistemului informatic
 Inlocuire/actualizare software
1. Management documente si registre conexe
2. Managementul informatiilor cadastrale si corelarea acestora in sistem
3. Interoperabilitatea cu alte sisteme externe
5. Resurse necesare
- personal de specialitate
- pregatirea profesionala de specialitate a salariatilor
- echipamente de calcul si de rețea
6. Legislaţia care implica utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare
Strategia de informatizare

HOTĂRÂRE Nr. 58 din 2 februarie 1998, pentru aprobarea Strategiei naţionale de
informatizare şi implementare în ritm accelerat a societăţii informaţionale şi a
Programului de acţiuni privind utilizarea pe scară largă şi dezvoltarea sectorului
tehnologiilor informaţiei în România, MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 27 februarie
1998

HOTĂRÂRE Nr. 1007 din 4 octombrie 2001, pentru aprobarea Strategiei
Guvernului privind informatizarea administraţiei publice, MONITORUL OFICIAL NR.
705 din 6 noiembrie 2001

HOTĂRÂRE Nr. 1440 din 12 decembrie 2002, privind aprobarea Strategiei
naţionale pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale,
GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL NR. 933 din 19 decembrie 2002 şi
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2002 privind aprobarea Strategiei Naţionale
pentru promovarea noii economii şi implementarea societăţii informaţionale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 decembrie 2002*),
GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL NR. 933 bis din 19 decembrie 2002

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicata*) privind protectia civila*,
MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2008
Instruirea şi specializarea în domeniul informaticii a funcţionarilor publici
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HOTĂRÂRE Nr. 1007 din 4 octombrie 2001, pentru aprobarea Strategiei
Guvernului privind informatizarea administraţiei publice, MONITORUL OFICIAL NR.
705 din 6 noiembrie 2001

ORDIN Nr. 252 din 2 iunie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
instruirea şi specializarea în domeniul informaticii a funcţionarilor publici,
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, MONITORUL OFICIAL NR. 432 din 19
iunie 2003

LEGE Nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIAL
NR. 279 din 21 aprilie 2003
Evidenţa financiar contabilă
 LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicata*) contabilitatii nr. 82/1991*),
MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 18 iunie 2008
 OMF 3512/2008 privind Normele metodologice si Nomenclatorul, modelele si normele de
intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea
financiara si contabila
Taxe si impozite locale
 LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal republicat si actualizat,
MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003

Legea Nr. 291/2002 aprobă ordonanţa guvernului Nr. 24/2002 privind incasarea prin
mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale.
Informatii publice

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informaţiile de
interes public, MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 23 octombrie 2001,

LEGE Nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 3
februarie 2003

LEGE Nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, TITLUL II Transparenţa în administrarea
informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice, MONITORUL OFICIAL
NR. 279 din 21 aprilie 2003
Baze de date geografice de amenajarea teritoriului si urbanism, analize geografice

LEGE Nr. 7 din 13 martie 1996, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicata*) privind protectia civila*,
MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iulie 2008
Licitatii electronice, folosirea mijloacelor moderne de plată

ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006
, cu completarile ulterioare

LEGE Nr. 250 din 10 iunie 2003, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată,
MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 18 iunie 2003
41

Protecţia si securitatea datelor

LEGE Nr. 182 din 12 aprilie 2002, privind protecţia informaţiilor clasificate,
MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 12 aprilie 2002

LEGE Nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIAL
NR. 279 din 21 aprilie 2003
Evidenţa licenţelor software, achiziţie, intreţinere

LEGE Nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe,,
MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile
ulterioare
Registrul agricol

HG 1632 din 29 decembrie 2009, privind registrul agricol pentru perioada 2010 2014
Reglementari locale

 HCL 104/2005 – Regulamentul de exploatare al sistemului informatic al autoritatii
locale
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6.4 Centrul de informare şi promovare turistică
În perioada ianuarie- decembrie 2016 activitatea în cadrul Centrul Naţional de Informare
și Promovare Turistică Slobozia a constat în realizarea următoarelor activități conforme cu
atribuțiile caracteristice centrelor stipulate în ORDIN nr. 1.096 din 3 septembrie 2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și
promovare turistică.
Prezint în continuare activitățile întreprinse de la începutul anului:
-

Colectarea materialelor pentru Planul de Marketing;

-

Contactarea administratorilor sau custozilor principalilor obiective turistice din Municipiul
Slobozia: Consiliul Județean Ialomița (Muzeul Județean Ialomița, Muzeul Agriculturii
Slobozia, Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, Situl
arheologic cu aşezare din epoca neolitică mileniul V î.H. – cultura Boian, Situl arheologic cu
aşezare medievală sec. IX – XI , sec. XVII – XVIII), Inspectoratul de Cultură Culte și
Patrimoniu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor (Mănăstirea „Sfinţii Voievozi” Catedrala
Episcopală « Înalțarea Domnului »)

-

Discuții în cadrul CS THR, CEDES CD, Autoritatea Nationala pentru Turism – privind
normele de acreditare și stabilirea condițiilor pentru demararea procedurilor de organizare a
cursurilor de Director Centru de Informare Turistică.

-

Completarea propunerilor de parteneriat pentru agentiile de turism din orasul Slobozia;

-

Contactarea structurilor de cazare din Municipiul Slobozia pentru Baza de date : Hotel Select,
Hotel Central, Motel Privihetoarea, Satul de vacanță Hermes, Hotel Paradis, Motel Columbia;

-

Contactarea principalilor transportatori care au trasee pe teritoriul Județului;

-

Contactarea structurilor de cazare din Statiune Oraș Amara, Municipiul Urziceni, Fetesti și
Tăndarei;

-

Trimitere E-mailuri catre colegiile si liceele din Judetul Ialomita;

-

Trimitere adreselor catre colegiile si liceele din Slobozia, Fetesti, Urziceni și din commune
judet Ialomita;

-

Contactare Centrul National de Informare si Promovare Turistica Tulcea;

-

Deplasări pentru distribuire adrese catre colegii si licee din Slobozia;

-

Conceperea pliantului pentru Centrul National de Informare si Promovare Turistica,
conceperea invitatiilor pentru diriginti pentru a vizita cu elevi sediu;

-

Contactarea Inspectoratului Scolar Ialomita;

-

Discutii colaborare Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Liceului Tehnologic “Alexandru
Ioan Cuza”, Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, in vederea colaborarii pentru desfasurarea
activitatilor specifice centrului;

-

Contactarea Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Liceului Tehnologic “Alexandru Ioan
Cuza”, Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Liceul de
Artă „Ionel Perlea”; in vederea colaborarii pentru implementarea proiectului “Suveniruri
pentru Slobozia”

-

Trimiterea e-mail-urilor catre:Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Urziceni, Liceul
Tehnologic „Sfânta Ecaterina” Urziceni, Liceul Tehnologic Urziceni, Liceul Teoretic „Paul
Georgescu” Ţăndărei, Liceul Tehnologic Fierbinţi-Târg, Liceul Tehnologic „Iordache
Zossima” Armăşeşti, Liceul Tehnologic Căzăneşti, Liceul Tehnologic Borduşani, Şcoala
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Profesională Mihail Kogălniceanu, Liceul Tehnologic Făcăeni, Liceul Tehnologic „Areta
Teodorescu” Griviţa, Şcoala Profesională Reviga, Şcoala Profesională Scânteia, Liceul
Tehnologic Traian. Solicitarea listelor cu diriginti si clasele cu specialitatile acestora
-

Deplasare cu grup de elevi din clasa a XI de la Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” la ROMEXPO –
Bucuresti pentru a vizita Targul de Turism al Romaniei;

-

Depunerea adresei prin care se solicita Consiliului Judetean Ialomita in speta Autoritatii
judetean de Transport, a listei operatorilor de transport judeteni, traseele pe care opreaza,
precum si a datelor de contact;

-

Preluarea listelor operatorilor de transport judeteni;

-

Contactarea locatiilor de cazare in vederea organizarii prezentarilor la Targurilorl de turism
al Romaniei ROMEXPO Bucuresti – primavara si toamna

-

Selectarea textelor de prezentare a Catedralei “Inaltarea Domnului” din Slobozia, Manastirii
Sfintii Voievozi si Bisericutei de lemn din satul Poiana comuna Ciulnita
Catedralei “Inaltarea Domnului” din Slobozia;

-

Conceperea textelor de prezentare pentru pliantul Pe cararile ortodoxiei in Slobozia;

-

Contactarea Consiliul Județean Ialomița, Directiei judetene de Tineret si Sport pentru
stabilirea calendarului de activitati pe anul 2016.

-

Contactarea agentiei de turism Secomi Travel, Nima Tour, Fix tour, pentru oferte de transport.

-

Contactarea Muzeului Judetean de Istorie pentru furnizarea de informatii si fotografii pentru
pliante cu trasee de vizitare

-

Participarea la Conferința Națională a Ghizilor de Turism din România 16 ianuarie - Sinaia;

-

Paticiparea la cursul de Director Centru de Informare Turistica, la fiecare sfarsit de
saptamana in intervalul 2 aprilie – 28 iunie, la CEDES – Cercetare Dezvoltare București;

-

Participarea la Conferința Internațională ”Managementul integrat al calității pentru
destinațiile turistice: cheia pentru competitivitate” desfășurat la Palatul Parlamentului –
București 23 iunie 2016;

În aceasta perioadă – conform tabelului de vizitatori – un număr de aproximativ 2120 de
turisti individuali sau grupuri de turisti au vizitat Centrul Național de Informare și Promovare
Turistică Slobozia: grup turiști Germania, Scoala Andrașesti, Perieti, Ciulnița, Școala Nr 5 Slbozia
Noua Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Liceului Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza”, Liceul
Pedagogic „Matei Basarab”, Liceul de Artă „Ionel Perlea”, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”,
Seminarul teologic“Sf Ioan Gura de Aur”, (in saptamana altfel).
Colaborări cu organizații din domeniul turismului: CEDES – Cercetare Dezvoltare, Comitetul
Sectorial Turism Hoteluri Rstaurante, Patronatul Național al Agentiilor de Turism, Asociatia pentru
Calitatea Serviciilor în Turism, Fundația de Turism și Ecologie a Dunării de Jos ”Ciulinii
Bărăganului”. Am mai contactat în cadrul cursului de Director Centru de Informare Turistica
Centre Naționale de Informare și Promavare Turistică din: Topoloveni Jud. Argeș, Tulcea, Anina
jud. Caraș – Severin, Ghimbav jud. Brașov, Dărmănești jud. Bacău, Babadag jud. Tulcea, Ocnele
Mari jud. Vâlcea, Vatra Dornei jud. Suceava, Novaci jud. Gorj, Amara jud. Ialomița, Piatra Neamț
jud. Neamț, Nehoiu jud. Buzău, Pitești jud. Argeș, Mioveni jud. Argeș, Predeal jud. Brașov, Azuga
jud. Prahova, Moreni Jud. Dâmbovița, Cernavodă Jud. Constanța, Giurgiu Jud. Giurgiu, Caracal
Jud. Olt, Fieni Jud. Dâmbovița, Râșnov Jud. Brașov.
În cadrul participării la diferite evenimente promovarea activitatii centrului prin îmânarea
pliantelor de promovare si oferirea de invitatii de vizitare s-a făcut în următoarele locații:
-

La Competitia “Intre Prieteni” in Muntii Macinului Organizator Clubul “Dobre Tudor” Galati
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-

La examenul final cursul de Agent de turism ghid – Sulina

-

La Conferinta Nationala de constituire a Retelei Multi-actor New SOLAR, Crearea unui pol de
informare, comunicare, actiune si scimb de experienta pentru persoanele si organismele din
sfera formariiprofesionale continue, managementul calitatii in FPC, eficienta energetica, surse
regenerabile de energie si dezvoltare durabila, precum si din zona de responsabilitate sociala;

-

La Conferinta finală de constituire a Retelei Multi-actor New SOLAR;

-

La Seminarul cu tema: ”Reuniune de promovare și informare privind ECVET pentru
reprezentanții din domeniul VET” eveniment organizat de Agenția Națională pentru programme
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Centrul Național de Dezvoltare
a Învațământului Profesional și Tehnic.

-

La aniversarea a 20 de ani a Asociatiei pentru Dezvoltare Durabila " Focul Viu" – Focsani;

-

La Asociația de Turism Montan “Cocoșul de Munte”, din Brașov;

-

La Trofeul Hasmas – localitatea Trei fantani județul Neamț;

-

La Participarea la intalnirea „Lira Calator” Targul Ocna 24 ianuarie;

-

La Semnarea protocolului cu Parohia Țăndărei biserica ”Sfinții Voievozi” 26 iulie;

-

La organizarea Taberei de Ateliere Tradiționale de Manufactura in Centrul de Agrement Amara
Pavilioane 6 – 11 august;
La Promovare obiective turistice din Municipiul Slobozia in cadrul Taberei "Miscare, Sport, La
Sanatate" Centrul de Agrement Amara Pavilioane – 20 august;
La Semnarea Potocolului de colaborare in vederea promovarii intre Conac Manasia, Primăria
Manasia, Biserica "Inaltarea Domnului" si stabilirea traseelor de vizitare ce cuprind Ansamblul
Conacului Hagienoff – 18 august;
La Participarea la expoziţia „Pâinea şi vinul” și Târg de produse tradiţionale româneşti, La
organizată în cadrul Muzeului Național al Agriculturii – 18 septembrie;
La Participarea la ediția a IV-a a întâlnirii anuale ”Pentru Prieteni” organizată în Munții
Măcinului zona Culmea Pricopanului organizat de Clubul de orientare turistică ”Dobre Tudor”
Galați – 23 – 25 septembrie;
La Participare la Seminarul pentru dezvoltare profesională a CIT - urilor în scopul creșterii
competitivității și sustenabilității acestora, organizat de Autoritatea Națională pentru Turism și
Consiliul Județean Brașov 4 octombrie;
La întâlnirea de constituire a Asociației Centrelor de Informare și Promovare Turistică,
conceperea Actului constitutiv a Asociației Profesioniștilor din Centrele de Informare Turistică
5 – 7 octombrie;
la Festivalul Culinar ”La Casa Tudorii” din orasul de Floci - comuna Giurgrni 8 octombrie;
De asemenea in cursul anului 2016, am facut demersuri pentru realizarea unei harți a
parcurilor din Municipiul Slobozia având ca scop inițierea și organizarea unor concursuri de
orientare turistică pentru copii și tineret 11 – 15 octombrie;
Am vizitat Centrul Național de Informare și Promovare Turistică ale Județului Tulcea, Centrul
de informare Turistică Tulcea și Centrulu de Vizitare a Orașului Sulina 19 – 23 octombrie;

-

-

-

-

-

-

Prin participaea efectivă a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Slobozia, la
o serie de evenimente printer care enumerăm: targurile, conferințele și seminarii menite sa prezinte
situatia dezvoltarii turismlui la nivel local, regional, national, dupa cum urmează:
- La Forumul Internațional pentru Turismul de Sănătate București 15 – 17 noiembrie;
- La Târgul de Turism al României ROMEXPO Bucureşti 17 – 20 noiembrie;
- La Conferința ”Managementul destinației Carpații României” 17 noiembrie;
- La seminarul organizat de Autoritatea Națională pentru Turism în cadrul Târgului de Turism al
României cu tema ”Dezvoltarea profesională a Centrelor Naționale de Informare și Promovare
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-

Turistică (CNIPT) cu scopul creșterii competitivității și sustenabilității acestora” desfășurat în
incinta Centrului Expozițional ROMEXPO – București 18 noiembrie;
La Primul Focus Grup de Descoperire Antrepenorială în Turism și Identitate Culturală – POR
2014 – 2020, Axa 1 Promovarea transferului tehnologic, organizat de Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, la Consiliul Județean Târgoviște 1 decembrie;

Mai se poate mentiona ca pe parcursul anului 2016, Centrul National de Informare si
Promovare Turistica a oferit toata gama de informatii generale asupra ofertei turistice si a
atractiilor turistice pentru a promova municipiul Slobozia, judetul Ialomita, regiunea Sud-Muntenia
si Romania (dupa caz).
Pentru că una dintre atributiile cele mai importante ale Centrului, este promovarea virtuala a
Municipiului Slobozia, astfel incat el sa devina o atractie cultural-turistica, in mediul virtual, atat
pe website - www.turismslobozia.ro dar si pe pagina de facebook - CNIPT Slobozia, vizitatorii
virtuali, s-au putut documenta despre toate obiectivele turistice din Slobozia, despre importanta lor
culturala si istorica dar si despre evenimentele culturale care s-au desfasurat pe raza municipiului
Slobozia si judetului Ialomita.
Astfel on line pot fi gasite informatii despre Obiective de vizitat in municipiul Slobozia:
- Muzeul Judetean Ialomita;
- Muzeul Agriculturii Slobozia;
- Mănăstirea „Sfinţii Voievozi”;
- Catedrala Episcopală «Înaltarea Domnului»;
- Biserica „Adormirea Maicii Domnului”;
- Biserica de lemn „Sf. Nicolae”;
- Casă în stil eclectic – cartier Bora;
- Şcoala nr. 1 de băieţi de tip „Spiru Haret”;
- Monumentul Eroilor – locotenent colonel Ioan Popescu;
- Bustul Domnitorului Matei Basarab;
- Colac de puț cioplit în piatră de Aron Nedelcovici datat 1853;
- Cimitirul militarilor romani, algerieni, austrieci, englezi, francezi, indieni, germani si turci;
- Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”;
- Lacul Iezer;
- Situl arheologic cu aşezare din epoca neolitică mileniul V î.H. – cultura Boian;
- Situl arheologic cu aşezare medievală sec. IX – XI , sec. XVII – XVIII;
Printr-o bună comunicare și colaborare permanentă cu o parte dintre instituțiile
subordinate Consiliului Județean Ialomița am promovat următoarele Principalele obiective
Istorice, Culturale si Turistice ale judetului Ialomița :
- Popina Borduşani – un sat de acum 7000 de ani;
- Piscul Crăsani – istoria şi legendele Cetăţii Helis datat sec. II – I î.e.n.;
- Dridu – şansa turistică a devenirii unei noi culturi arheologice;
- Oraşul de Floci – un oraş dispărut din Muntenia Medievală;
- Mănăstirea „Sfinţii Voievozi” – o fortăreaţă a Bărăganului;
- Evanghelie Zappa – recurs la paternitatea ideii Jocurilor Olimpice Moderne;
- Aşezământul Cultural – Religios „Maia Catargi” – istoria unui om pentru istorie: Barbu
Catargiu;
- Podurile Dunărene – capodopere ale geniului ingineresc şi a tehnicii româneşti;
- Ionel Perlea – din Ograda natală pe marile scene lirice ale lumii;
- Ferma Model Perieţi – agricultură ialomiţeană cu valenţe europene;
- Muzeul Judeţean Ialomiţa;
- Muzeul Agriculturii Slobozia;
De asemenea am prezentat și evenimentele culturale desfasurate de-a lungul anului de Muzeul
Judetean de Istorie, Muzeul National al Agriculturii, Centrul Cultural Ionel Perlea, Direcția
Municipală pentru Cultura Invatamant Sport si Tineret, Biblioteca Judeteana Stefan Banulescu
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precum si evenimente organizate de Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Traditionale Ialomita, , Agentia Judeteana de Mediu, Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul
Scolar Judetean, Directia Judeteana pentru Tineret si Sport, Consiliul Local al Tinerilor Slobozia
dar si evenimentele create de Consiliul Judetean Ialomita si Consiliul Local Slobozia in parteneriat
cu diferite institutii culturale din judet, care au ocupat un loc important in spatiul virtual dedicat
promovarii municipiului.
Prezentam mai jos, calendarul anual al evenimentelor culturale despre care exista disponibile
informatii pe site-ul si pagina de facebook a CNIPT Slobozia precum si activitati desfasurate prin
ateliere cu elevii
• La pas prin lumea satului
• Marturii de credinta
• Grafica si pictura Eugenia Hagiu&Eugen Popa
• Closca cu puii de aur
• Atelier pictura icoane pe sticla si lemn
• Atelier ceramic-modelat si decorat vase de lut
• Atelier de modelat paini
• Atelier de confectionat casute de lemn pt pasarele
• Atelier pictura pe piatra, lemn, sticla, metal caolin
• Jocuri si jucarii
• Sezatoare la muzeu
• Aranjamente florale
• Ziua Mondiala a Zonelor Umede
• Grafica si picture Eugenia Hagiu&Eugen Popa
• Povestea martisorului
• Macinici – traditii populare
• Ziua Mondiala a Apei
• Ziua Mondiala a Meteorologiei
• Artă populară şi tradiţie folclorică
• Ziua Pasarilor
• Oul de pasti
• Ziua Mondiala a Sanatatii
• Noaptea Muzeelor
• Ziua Pamantului
• Ziua Mondiala a Protectiei Animalelor de Laborator
• Festivalul judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea “Ediţia a XXIV-a”
• Festivalul judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea“ Ediţia a XXIV-a”
• Ene, Ene Scaloiene/ Paparuda ruda vino de ne uda!
• Ateliere de impletit fire de canepa
• Serbarile Municipiului Slobozia editia a XVI-a
• Ziua Internationala de Actiune pentru Clima
• Ziua Internationala a Biodiversitatii
• Ziua Europeana a Parcurilor
• Cautatorii de comori
• Ziua Mediului
• Ziua Mondiala a Oceanelor
• Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“
• Ziua Mondiala pentru Combaterea Desertificarii
• Ziua Soarelui
• Ziua Dunarii
• Tefefonul de-a lungul timpului
• Metrologie si agricultura
• Ziua Mondiala a Populatiei
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• Festivalul – concurs naţional de interpretare a
• muzicii uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“ – Amara
• Ziua Gradinilor Zoologice si Parcurilor
• Ziua Marinei
• PAINEA SI VINUL - TARG National
• Spiritualitatea Traditiilor
• Patrimoniul Cultural Mobil - recuperat - eforturi reunite
• Festivalul National de Folclor Ion Albesteanu
• Festivalul concurs de Traditie Culinara ialomiteana - La Casa Tudorii
• piese de teatru
• Expoziție ,,Bucuriile Toamnei”
• Atelierul ,,Cununa grâului”
• Târg de produse tradiționale românești
• Ziua orezului
• ,,Santandrei, Cap-de iarnă
• Obiceiuri de ,,Sf. Andrei”
• Venisaj ,,Viața de front/Din marele război 1916-1918”
• Varnisaj ,,Românii și marele război 1916-1918”
• Ziua recoltei la Slobozia
• vernizaj expozitie de fotografie - embera
• expozitie Moda franceza in Miniatura
• Targul de Turism al Romaniei
• Ziua barbatului
• Cupa Sloboziei la table
• Sub Zare de Soare - sarbatoarea colindului
• E vremea Colindelor
• expozitie - Icoana din casa - Punte spre cer
• Serbarile iernii
Evidentiez ca mare parte din evenimentele mai sus menționate au fost trimise si promovate pe
NEWS LETTER - cel mai important site de informatii turistice din tara gestionat de către
Autoritatea Națională pentru Turism, iar CNIPT Slobozia, in speta orasul Slobozia, obiectivele
turistice din Ialomita si evenimentele culturale desfasurate pe raza judetului nostru se regasesc pe
paginile on-line ale celui mai citit/ vizitat site in materie de informatii turistice si culturale din tara.
Pe parcursul anului 2016, CNIPT Slobozia s-a documentat, a alcatuit si dezvoltat o baza de
date despre toate obiectivele istorice, culturale si turistice de pe raza judetului Ialomita, pentru ca
ulterior să fie concepute prezentări de specialitate, astfel incat sa putem furniza toate informatiile
necesare unui vizitator, dar si pentru a concepe si realiza diferite material și plinate de provare.
 Popina Borduşani – un sat de acum 7.000 de ani;


Piscul Crăsani – istoria şi legendele Cetăţii Helis;



Dridu – şansa turistică a definirii unei noi culturi arhelogice;



Oraşul de Floci – oraşul naşterii lui Mihai Viteazul;



Mănăstirea ,,Sfinţii Voievozi” – o fortăreaţă a Bărăganului;



Evanghelie Zappa – recurs la paternitatea ideii Jocurilor Olimpice Moderne;



Aşezământul Cultural – Religios ,,Maia Catargi” şi istoria unui om pentru istorie;



Podurile Dunărene – capodopere ale geniului ingineresc şi al tehnicii româneşti;



Ionel Perlea – din Ograda natală pe marile scene lirice ale lumii;



Ferma Model Perieţi – agricultură ialomiţeană cu valenţe europene;
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Muzeul Judeţean Ialomiţa;



Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia;

În urma inițierii discuțiilor cu Episcopia Sloboziei și Calarasului, au fost selectate si s-au
editat materiale ce prezinta locașurile de cult din localitățile judetului Ialomița după cum urmează:
 Biserica Sfântul Nicolae – Grindaşi;
 Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin Şi Elena – Ţăndărei Gară I;
 Biserica Adormirea Maicii Domnului – Malu 1;
 Biserica Adormirea Maicii Domnului – Feteşti Gară 2;
 Biserica Adormirea Maicii Domnului – Fierbinţii De Sus;
 Biserica Adormirea Maicii Domnului – Colilia;
 Biserica Adormirea Maicii Domnului – Gheorghe Lazăr;
 Biserica Adormirea Maicii Domnului – Urziceni;
 Biserica Adormirii Maicii Domnului – Bărcăneşti;
 Biserica Cuv.Parascheva – Dridu-Snagov;
 Biserica Naşterea Domnului Iisus Hristos – Ţăndărei Gară 1;
 Biserica Naşterea Domnului – Slobozia;
 Biserica Naşterea Maicii Domnului – Şărindaru;
 Biserica Naşterea Maicii Domnului – Feteştii Noi;
 Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul – Jilavele I(L);
 Biserica Pogorarea Duhului Sfant – Manasia I;
 Biserica Sf.Ierarh Nicolae – Buesti
 Biserica Sf.Ierarh Nicolae – Cosambesti
 Biserica Sf.Ierarh Nicolae – Fetesti – Dudesti
 Biserica Sf.Mare Mucenic Dimitrie – Dridu – Movila
 Biserica Sf.Nicolae – Facaeni
 Biserica Sf.Nicolae – Dimieni
 Biserica Sfanta Cuvioasa Parascheva – Ciocarlia
 Biserica Sfanta Cuvioasa Paraschiva – Malu 2
 Biserica Sfanta Treime – Fetesti
 Biserica Sfantul Mucenic Dimitrie , Izvorâtorul De Mir – Gârbovi
 Biserica Sfântul Cuvios Sava Cel Sfinţit – Săveni
 Biserica Sfântul Dumitru – Ştefan Cel Mare
 Biserica Sfantului Prooroc Ilie – Slobozia
 Biserica Sfintii Arhangheli Mihail Li Gavriil – Fetesti Gara1
 Biserica Sfinţii Arhangheli Mihai Şi Gavriil – Gheorghe Doja
 Biserica Sfinţii Voievozi Mihail Şi Gavriil – Sudiţi
 Catedrala Episcopala Inaltarea Domnului din Slobozia
 Catedrala Sfinţii Împăraţi Constantin si Elena – Urziceni
 Muzeul National Al Agriculturii
 Seminarul Teologic Sfantul Ioan Gura De Aur
 Biserica Sfântul Ierarh Nicolae – Perieţi
 Biserica Sfantul Ierarh Nicolae – Sarateni
 Biserica Sfantul Ilie – Fetesti
 Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Valea Măcrişului
 Biserica Sfantul Nicolae – Alexeni
 Biserica Sfântul Vasile Cel Mare – Valea Ciorii
 Biserica Sfântulmare Mucenic Dimitrie – Slobozia
 Ferma Model Perieti
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Ionel Perlea
Manastirea Chiroiu
Manastirea Hagieni
Manastirea Izvorul Tămăduirii – Coslogeni
Mănăstirea Sfinţii Voievozi
Muzeul National Al Agriculturii
Seminarul Teologic Sfantul Ioan Gura De Aur
Muzeul Judetean Ialomita;
Catedrala ,,Inaltarea Domnului”;

În virtutea aceleași colaborări au fost selectate si s-au editat materiale ce prezinta
locașurile de cult din localitățile judetului Călărași după cum urmează:





































Biserica Sf.Ierarh Nicolae – Gostilele
Biserica Adormirea Maicii Domnului – Radu Voda
Biserica Adormirea Maicii Domnului – Calarasi
Biserica Adormirea Maicii Domnului – Gruiu
Biserica Sf.Arhangheli Mihail Şi Gavril – Dragalina
Biserica Sf.Ierarh Nicolae – Borcea
Biserica Sf.Ierarh Nicolae – Dichiseni
Biserica Sf.Ierarh Nicolae – Ulmu 1
Biserica Sf.Ioan Botezatorul – Cuza Voda
Biserica Sf.Mare Mucenic Dimitrie – Lehliu Gara
Biserica Sf.Nicolae – Pietroiu
Biserica Sfanta Mare Mucenita Anastasia – Municipiul Calarasi
Biserica Sfântul Gheorghe – Municipiul Călăraşi
Biserica Sfântul Ierarh Nicolae – Satnoeni
Biserica Sfantul Ioan Botezatorul – Municipiul Calarasi
Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Vâlcelele
Biserica Sfântul Nicolae-Catedrală – Municipiul Călăraşi
Biserica Sfintii Mihail Si Gavriil – Floroaica
Capela Sf.Mare Mucenic Pantelimon – Spitalul Jud.de Urgenta Călărasi
Manastirea Sfanta Treime – Libertatea – Calarasi
Biserica Sf.Imparati Constantin si Elena – Curcani
Biserica Adormirea Maicii Domnului – Nana
Biserica Adormirea Maicii Domnului – Dorobantu
Biserica Nasterea Maicii Domnului – Cojesti
Biserica Sf.Arhangheli Mihail Şi Gavriil – Negoiesti
Biserica Sf.Ierarh Nicolae – Cascioarele
Biserica Sf.Ierarh Nicolae – Rasa
Biserica Sf.Imparati Constantin Si Elena – Gradistea
Biserica Sf.Mare Mucenic Dasie – Calarasi
Biserica Sf.Nicolae-Catedrala – Calarasi
Biserica Sfanta Cuvioasa Parascheva – Stancea
Biserica Sfântul Gheorghe – Dor Mărunt
Biserica Sfântul Ierarh Nicolae – Jegălia (L)
Biserica Sfântul Ierarh Nicolae - Valea Presnei
Biserica Sfântul Ioan Botezătorul Fundeni
Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Lehliu Gară(L)
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 Biserica Sfantul Mare Mucenic Gheorghe – Şoldanu
 Biserica Sfintii Apostoli Petru Si Pavel – Calarasi
 Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin si Elena
 Manastirea Radu Negru – Calarasi
 Manastirea Sfantul Mucenic Mercu
Mai jos, este atașat în cadrul Raportului de activitate, calendarul defalcat pe luni a
evenimentelor culturale organizate de institutiile de profil din municipiu si judet, pe marginea
caruia C.N.I.P.T. isi desfasoara activitatea de promovare a municipiului resedinta dar si a judetului,
regiunii si tarii. Acestea constitue reperele pentru următorii ani pentru alcăturiea calendarelor.
IANUARIE 2016
- La pas prin lumea satului
-

Marturii de credinta

-

Grafica si pictura Eugenia Hagiu&Eugen Popa

-

Closca cu puii de aur

-

Atelier pictura icoane pe sticla si lemn

-

Atelier ceramic-modelat si decorat vase de lut

-

Atelier de modelat paini

-

Atelier de confectionat casute de lemn pt pasarele

-

Atelier pictura pe piatra, lemn, sticla, metal caolin

-

Jocuri si jucarii

-

Sezatoare la muzeu

-

Aranjamente florale

FEBRUARIE 2016
-

Ziua Mondiala a Zonelor Umede

-

Grafica si picture Eugenia Hagiu&Eugen Popa

-

Povestea martisorului

MARTIE 2016
-

Macinici – traditii populare

-

Ziua Mondiala a Apei

-

Ziua Mondiala a Meteorologiei

-

Artă populară şi tradiţie folclorică

APRILIE 2016
-

Ziua Pasarilor

-

Oul de pasti

-

Ziua Mondiala a Sanatatii
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-

Noaptea Muzeelor

-

Ziua Pamantului

-

Ziua Mondiala a Protectiei Animalelor de Laborator

-

Festivalul judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea “Ediţia a XXIV-a”

MAI 2016
-

Festivalul judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea“ Ediţia a XXIV-a”

-

Ene, Ene Scaloiene/ Paparuda ruda vino de ne uda!

-

Ateliere de impletit fire de canepa

-

Serbarile Municipiului Slobozia editia a XVI-a

-

Ziua Internationala de Actiune pentru Clima

-

Ziua Internationala a Biodiversitatii

-

Ziua Europeana a Parcurilor

IUNIE 2016
-

Cautatorii de comori

-

Ziua Mediului

-

Ziua Mondiala a Oceanelor

-

Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“

-

Ziua Mondiala pentru Combaterea Desertificarii

-

Ziua Soarelui

-

Ziua Dunarii

IULIE 2016
-

Tefefonul de-a lungul timpului

-

Metrologie si agricultura

-

Ziua Mondiala a Populatiei

AUGUST 2016
-

Festivalul – concurs naţional de interpretare a

-

muzicii uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“ – Amara

-

Ziua Gradinilor Zoologice si Parcurilor

-

Ziua Marinei

SEPTEMBRIE 2016
-

Ziua Internationala a Stratului de Ozon
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-

Zilele Europene ale Patrimoniului

-

Ziua Europeana fara Masini

-

Ziua Mondiala a Curateniei

-

Ziua Internationala a Mediului Marin

-

Ziua Mondiala a Muntilor Curati

OCTOMBRIE 2016
-

Ziua Mondiala a Animalelor

-

Festivalul Naţional de “Folclor „Ion Albeşteanu”

-

Festivalul-concurs de tradiţie culinară „La Casa Tudorii“ Ediţia a VI-a”

-

Ziua Internationala a Alimentatiei

-

Ziua Internationala pentru Eradicarea Saraciei

-

„Rapsozii la ei acasă“

-

Ziua Internationala a MARII NEGRE

NOIEMBRIE 2016
-

Ziua Internationala a Zonelor Urbane

-

Mos Andrei- cap de iarna

DECEMBRIE 2016
-

Atelierele sarbatorilor de iarna/ obiceiuri

-

Ziua Mondiala a Drepturilor Omului

-

Ziua Internationala de Protest Impotriva Reactoarelor Nucleare

-

Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“
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7. Direcţia Urbanism,Patrimoniu şi Gospodărie Comunală
7.1 Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului
1. PROCESE EVALUARE – ACTIVITĂŢI PRIVIND URBANISMUL ŞI AMENAJAREA
TERITORIALĂ
2. CADRUL LEGISLATIV:
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi Ordonanţa Guvernului nr.
69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr. 350/2001 ( aprobată prin Legea nr. 464/2004 )
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (republicată), Legea nr.
52/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991, Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, Anexa la Ordinul 1430/2005 cu Norma metodologică (Rectificare în 30.10.2005) şi
Ordinul MLPAT nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a
conţinutului documentarilor prevăzute de Legea nr. 50/1991
- Legea 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă
a Mării Negre
Ordonanţa Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului Istoric Bucureşti
(aprobată prin Legea nr. 140/2002)
- Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect şi Legea nr. 43/2004
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001
- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
Hotărârea Guvernului nr. 855/2001 privind modificarea HG 525/1996 ŞI Anexa la HG 855/2001 cu
Norma metodologică privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice
generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism.
- Hotărârea Guvernului nr. 711/2001 pentru înfiinţarea Centrului Naţional pentru Aşezări Urbane
(habitat) şi Hotărârea Guvernului nr. pentru modificarea HG nr. 711/2001
- Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România
- Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor
istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial (aprobată prin Legea nr. 564/2001) şi Anexa
la OG 47/2000 cu Metodologia privind conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a
monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial
- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizarea (aprobată prin
Legea 82/1998)
- Hotărârea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele
minime de conţinut ale documentaţiilor de amenjare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele cu
riscuri naturale şi Hotărârea Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural al alunecărilor de teren şi
inundaţii.
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3. OBIECTIVE REALIZATE .
H.C.L. 2/28.01.2016 - Hotărâre privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2015 a nivelului
superficiilor, redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului
Slobozia
- în evidență
H.C.L. 6/28.01.2016 - Hotărâre referitoare la completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia
nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului
Slobozia, cu modificările și completările ulterioare
- în evidență
H.C.L. 18/25.02.2016 - Hotărâre referitoare la revocarea H.C.L. nr. 144/20.11.2008, privind
transmiterea în administrarea Grupului Școlar „Mihai Eminescu” a suprafeței de 12.600 m.p.,
teren situat în municipiul Slobozia, str. George Enescu, pe durata realizării investiției „Campus
Școlar, cu modificările și completările ulterioare
- în evidență
H.C.L. 31/31.03.2016 - Hotărâre privind modificarea art. 1 din Capitolul II al contractului de
concesiune nr. 355/10.08.1994, la care au rezultat diferenţe de teren în urma efectuării lucrărilor de
cadastru urban
- s-a încheiat act adițional la contractul de concesiune
H.C.L. 34/31.03.2016 - Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea
inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare
- în evidență
H.C.L. 35/31.03.2016 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
103/28.07.2011 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al Municipiului
Slobozia, cu modificările și completările ulterioare
- în evidență
H.C.L. 56/20.05.2016 - Hotărâre referitoare la modificarea unor hotărâri privind retragerea
dreptului de folosinţă a unor terenuri acordate pentru construirea unei locuinţe în temeiul Legii nr.
15/2003, cu modificările şi completările ulterioare
- în evidență
H.C.L. 57/20.05.2016 - Hotărâre referitoare la revocarea H.C.L. Slobozia nr. 128/29.11.1996,
privind transmiterea în folosință gratuită a patru terenuri de tenis către Clubul Școlar Sportiv
Slobozia, cu modificările ulterioare
- încheiat protocol predare-primire
H.C.L. 60/20.05.2016 - Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea
inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare
- în evidență
H.C.L. 62/20.05.2016 - Hotărâre referitoare la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind
aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările
ulterioare
- în evidență
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H.C.L. 73/02.06.2016 - Hotărâre referitoare la aprobarea locațiilor pentru 25 de amplasamente
privind instalarea stâlpilor metalici pentru supraveghere video în municpiul Slobozia
- în evidență
H.C.L. 11/28.07.2016 - Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea
inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare
- în evidență
H.C.L. 26/25.08.2016 - Hotărâre privind dezmembrarea unui teren aparţinând domeniului privat al
Municipiului Slobozia
H.C.L. 28/25.08.2016 - Hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. - „ ÎNFIINȚARE ȘI
AMENAJARE CIMITIR UMAN - CONSTRUIRE CAPELĂ, SEDIU, ADMINISTRATIV,
ÎMPREJMUIRE, ALEI” - SLOBOZIA, TARLA 88, PARCELA 741
- P.U.Z. aprobat
H.C.L. 29/25.08.2016 - Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ,,LOCUINȚE ANL
ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU MEDICI - SLOBOZIA, STR. VIILOR”
- P.U.Z. aprobat
H.C.L. 84/29.11.2016 - Hotărâre privind completarea HCL Slobozia nr. 28/25.08.2016
- P.U.Z. aprobat
H.C.L. 85/29.11.2016 - Hotărâre privind completarea HCL Slobozia nr. 29/25.08.2016
- P.U.Z. aprobat
H.C.L. 87/29.11.2016 - Hotărâre privind aprobarea Plan urbanistic zonal - ,,Refuncționalizare C.T.
în atelier școlar și extindere și reconversie funcțională a sălii de gimnastică în sală de sport” –
Slobozia, Aleea Parcului
- P.U.Z. aprobat
H.C.L. 89/29.11.2016 - Hotărâre referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr.
104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu
modificările şi completările ulterioare
- în evidență
H.C.L. 92/29.11.2016 - Hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de
66,00 m.p. teren situat în 11 locații în municipiul Slobozia, pentru amplasarea unor echipamente de
telecomunicații, către SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
- s-au încheiat contracte de concesiune
H.C.L. 93/29.11.2016 - Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafață de 352,00 m.p. situat
în Municipiul Slobozia, zona Nord, strada Ciprian Porumbescu nr. 6, către doamna Slodoneanu
Nicoleta
- s-a încheiat contract de închiriere
H.C.L. 94/29.11.2016 - Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafață de 25,00 m.p. situat în
Municipiul Slobozia, Aleea Parcului, zona bloc B 27, lot. 1, către moștenitorii Radu Ioana, Radu
Viorel, Vădeanu (fostă Radu) Elena - Aurora
- s-a încheiat contract de închiriere
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H.C.L. 95/29.11.2016 - Hotărâre privind închirierea unui teren în suprafață de 60,00 m.p. situat în
Municipiul Slobozia, strada Decebal nr. 5, către doamna Spînu Alexandrina
- s-a încheiat contract de închiriere
H.C.L. 120/19.12.2016 - Hotărâre privind privind modificarea art. 1 al Contractului de concesiune
nr. 1549/16.12.2003, la care au rezultat diferențe de teren în urma efectuării lucrărilor de cadastru
urban
- s-a încheiat act adițional la contractul de concesiune
H.C.L. 121/19.12.2016 - Hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind
aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările
ulterioare
- în evidență
H.C.L. 126/19.12.2016 - Hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al
Municipiului Slobozia
- în evidență aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slobozia.
a) număr certificate de urbanism = 820
b) număr autorizaţii de construire = 373
c) număr certificate de nomenclatură stradală = 133
d) număr adrese și referate pentru Consiliul Local = 162
e) număr contracte de închiriere = 41
f) număr referate pentru contracte de superficie = 70
g) număr contracte de concesiune pentru locuri de înhumare = 285
h) număr amenzi = 9
i) număr controale în disciplina în construcţii = 14
k) număr acţiuni comune cu Inspecţia în Construcţii = 3
l) număr verificări în teren de lucrări fotografice = 10
4. Valori taxe încasate.
a) taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism = 11.316,50
b) taxe pentru eliberarea autotizaţiilor de construire (inclusiv regularizarea taxelor) = 256.370,18
c) taxe pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală = 1.197,00
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7.2 Serviciul Gospodărie Comunală
Compartimentul Gospodărie Comunală
Compartimentul a avut, în anul 2016, ca obiecte principale de activitate următoarele :
A. administrarea fondului locativ de stat ( locuinţe sociale, locuinţe cu chirie şi locuinţe
construite în sistem A.N.L. oferite spre închiriere tinerilor )
B. protecţia mediului
C. organizarea şi supravegherea activităţii de salubrizare stradală a municipiului şi de
colectare a deşeurilor menajere de la populaţie, agenţi economici şi instituţii
E. administrarea unor elemente ale domeniului public al municipiului
F. lucrări şi acţiuni diverse de natura gospodăriei comunale.
În anul 2016, Compartimentele Gospodărie Comunală, Transport şi U.L.M. au gestionat un
număr total de 2972 de documente diverse, care au fost soluţionate conform reglementărilor legale,
după caz, prin rezolvarea solicitărilor sau transmiterea de răspunsuri şi informaţii.
Prezentarea activităţilor desfăşurate în anul 2016
A. Administrarea fondului locativ de stat ( locuinţe sociale, locuinţe cu chirie şi locuinţe
construite în sistem A.N.L. oferite spre închiriere tinerilor )
La începutul anului 2016, în evidenţe exista un număr de 392 locuinţe cu chirie, nu s-au
făcut vânzări, în prezent numărul de locuinţe cu chirie este deasemenea 392, dată fiind intrarea în
administrare a blocurilor ANL T3 şi T4.
S-au prelungit, s-au prelungit, reactualizat şi recalculat un număr de 279 contracte de
închiriere şi s-au repartizat şi întocmit 73 contracte noi.
În anul 2016, s-au înregistrat 34 cereri pentru locuinţe sociale şi 53 cereri pentru închiriere
locuinţe A.N.L.
Au fost executate lucrări de întreţinere şi reparaţii la locuinţele din fondul locativ de stat şi
ANL, în suma de 111.158 lei.
S-au efectuat un număr de 31 verificări locuinţe (debranşări, preluări).
B. Protecţia mediului
Pentru respectarea legislaţiei specifice în domeniul protecţiei mediului în municipiul
Slobozia, s-au întreprins acţiuni specifice, pe linie de protecţie a mediului, printre care:
- participarea la şedinţele Colectivului de Analiză Tehnică pentru autorizarea unor obiective
importante şi la şedinţele săptămânale, la Agenţia pentru Protecţia Mediului, pentru verificarea
documentaţiilor în vederea eliberării avizelor sau autorizaţiilor de mediu
- întocmirea şi transmiterea situaţiilor privind gestionarea deşeurilor de ambalaje în
municipiul Slobozia
- organizarea şi/sau participarea la dezbateri publice pentru eliberarea autorizaţiilor
integrate de mediu pentru unităţile cu activităţi cu impact major asupra mediului înconjurător
- întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice solicitate în domeniul protecţiei mediului
- urmărirea respectarea măsurilor impuse în procesele verbale de control, întocmite de
reprezentanţii APM Ialomiţa şi ai Gărzii de Mediu Ialomiţa
- soluţionarea reclamaţiilor depuse la Primăria Slobozia, care vizau încălcări ale legislaţiei
de mediu
- întocmirea, împreună cu A.P.M. Ialomiţa şi alţi factori responsabili, a planurilor şi
programelor privind îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu
- participarea la acţiunile de conştientizare a cetăţenilor privind colectarea selectivă a
deşeurilor
- participarea la acţiunile de colectare a deşeurilor electrice şi electronice, organizate
58

împreună cu Rorec Bucureşti
- întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Depozitului pentru deşeuri
rezultate din creşterea animalelor, în vederea preluării activităţii de către D.A.D.P. Slobozia.
C. Organizarea şi supravegherea activităţii de salubrizare stradală a municipiului şi de
colectare a deşeurilor menajere de la populaţie, agenţi economici şi instituţii
Monitorizarea zilnică a activităţii operatorului de salubrizare şi întocmirea documentelor
zilnice.
În programul de salubrizare stradală, sunt incluse un număr de 80 străzi cu o suprafaţă
salubrizată de 278.216 mp/zi, la care s-au adăugat aleile pietonale şi de acces, platformele şi
parcările pentru autoturisme, cu o suprafaţă totală de 145.560 mp, din ansamblurile de locuinţe.
Valoarea totală a lucrărilor de salubrizare executate în anul 2016 a fost de 1.800.011 lei.
S-a procedat, împreună cu S.C. Polaris S.R.L. Constanţa, la înlocuirea şi repararea (unde a
fost cazul) a coşurilor stradale pentru hârtii cât şi la repararea platformelor pentru colectarea
deşeurilor menajere din ansamblurile cu blocuri de locuinţe.
Au fost soluţionate reclamaţiile înregistrate la Primăria Slobozia, care vizau activitatea de
salubrizare.
D. Lucrări şi acţiuni diverse de natura gospodăriei comunale
Au fost eliberate şi urmărite în execuţie un număr de 86 avize de săpătură pentru execuţie
de lucrări pe domeniul public, pentru care s-au încasat taxe în valoare de 6.732 lei.
S-au supravegheat numeroasele intervenţii făcute de operatorii serviciilor publice de interes
local, pe domeniul public, pentru remedierea avariilor.
Alte activităţi curente, specifice gospodăriei comunale.
Compartimentul Autoritatea de autorizare a serviciilor de transport public local
Compartimentul a avut, în anul 2016, ca obiecte principale de activitate următoarele :
A. Transportul local de călători
B. Transportul în regim TAXI
C. Organizarea circulaţiei şi transporturilor rutiere
Au fost gestionate şi soluţionate un număr de 1221 solicitări provenite de la operatori de
transport cât şi de la persoane fizice, după cum urmează:
A. Transportul public local de persoane:
S-a monitorizat respectarea clauzelor contractuale de către operatorul de transport
public local S.C. NICK TOURING S.R.L. Slobozia şi s-a încercat corectarea
neconformităţilor care au apărut pe parcurs.
B. Transport în regim TAXI
- s-au gestionat şi soluţionat 70 adrese provenite de la operatorii de transport în regim
TAXI sau de la CNTR- Filiala Ialomiţa
- au fost înregistrate un număr de 17 mopede şi utilaje mecanice
- au fost radiate din circulaţie un număr de 4 mopede şi utilaje
- s-au eliberat, un număr de 3560 bilete de călătorie gratuite pentru diferite categorii de
persoane.
Au fost înlocuite un număr de 5 autorizaţii TAXI, au fost întocmite documentele pentru
autorizarea unui număr de 12 transportatori şi au fost eliberate 12 autorizaţii TAXI.
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A fost organizată procedură de atribuire a unui număr de 3 autorizaţii TAXI vacantate în
anul 2015.
C. În anul 2016, au fost eliberate un număr de 821 autorizaţii de liberă trecere pentru
autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în valoare totală de
129.341 lei.

Compartimentul U.L.M.
S-au întocmit dări de seamă statistice şi s-au raportat datele solicitate de diferite instituţii,
cu privire la serviciile publice concesionate.
Au fost transmise, on-line, date privind indicatorii de performanţă pentru serviciile de
utilităţi publice, solicitaţi de M.A.I. , conform proiectului naţional de monitorizare .
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7.3 Birou Evidenţă Patrimoniu
În anul 2016 activitatea Biroului Evidenta Patrimoniu a constat in:
- intocmirea documentatiei necesare pentru trecerea din domeniul public in domeniul privat,
scoaterea din functiune si casarea unor bunuri apartinand municipiului Slobozia, astfel cum au fost
propuse de comisia de inventariere pe anul 2015;
-intocmirea documentatiei necesare actualizarii inventarului bunurilor ce apartin
domeniului public al municipiului Slobozia, Consiliului Local Slobozia nr 83/30.05.2001, respectiv
HG nr 1353/27.12.2001;
-intocmirea documentatiei necesare actualizarii inventarului bunurilor ce apartin
domeniului privat al municipiului Slobozia;
- demersuri pentru intocmirea rapoartelor de evaluare in vederea valorificarii constructiilor
centrale si puncte termice;
- vânzarea către populaţie a locuinţelor construite din fondul statului conform Decret Lege
61/ 1990;
- vânzarea de terenuri către deţinătorii de contracte de concesiune;
-vanzarea catre populatie a locuintelor ANL conform Legii nr 152/1998;
-intocmirea formelor de predare- primire a unor terenuri proprietate publica a municipiului
Slobozia catre alte institutii conform hotararilor Consiliului Local Slobozia;
-organizarea şi efectuarea inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv;
-intocmirea fiselor pentru fondurile fixe noi si a referatelor de inregistrare in contabilitate a
acestora;
- intocmirea formelor de vanzare-cumparare autentificate pentru bunurile din domeniul
privat;
- intocmire carti funciare pentru blocul ANL T5 si locuinte;
- participarea la comisii predare-preluare si receptii;
- propuneri de Hotarari de Consiliul Local;
- arhivarea documentelor;
- rezolvarea corespondentei.
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8. Compartiment audit public intern
La nivelul administraţiei publice locale a municipiului Slobozia structura de audit public
intern este constituită la nivel de compartiment în cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Compartimentul de audit public intern este în directa subordonare a Primarului, cel mai
înalt nivel al conducerii executive. Acest nivel de subordonare este în acord cu cerinţele
normativelor în vigoare, asigurându-se astfel nivelul de independenţă necesar desfăşurării
activităţii de audit intern, permiţând o evaluare obiectivă a disfuncţiilor constatate şi formularea de
recomandări adecvate în vederea soluţionării acestora în mod economic şi eficace.
Prin H.C.L. nr. 45/28.04.2016, care aprobă organigramele şi ştatele de funcţii ale
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, la nivelul compartimentului de
audit public intern nu au fost prevăzute funcţii de conducere. Schema organizatorică a
compartimentului cuprinde 2 posturi de execuţie - auditor superior, care sunt ocupate, gradul de
ocupare fiind de 100%.
Activitatea compartimentului de audit public intern se desfăşoară, în principal, pe baza
Planului de audit public intern, elaborat anual în funcţie de evaluarea riscului asociat structurilor
şi entităţilor din sfera de activitate, sugestiile conducerii entităţii, măsurile dispuse de Curtea de
Conturi sau recomandările din partea structurii teritoriale a U.C.A.A.P.I.. La solicitarea conducerii
entităţii se execută misiuni de audit ad-hoc.
Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei
municipiului Slobozia, cât și asupra activităților derulate la nivelul unităților subordonate/ sub
autoritate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea
patrimoniului public. Din această cauză s-a impus elaborarea unui plan multianual de audit public
intern, care să poată respecta periodicitatea de auditare de 3 ani.
Planul multianual este elaborat pentru o perioadă de 3 ani, utilizând metodologia
recomandată de normele profesionale, astfel încât să ofere o imagine de perspectivă, globală a
întregii activităţi pe o perioadă medie de timp. În acelaşi timp, sunt furnizate elementele necesare
planificării anuale şi pentru fundamentarea capacităţii de audit intern.
Activitatea compartimentului de audit public intern are în vedere, în principal,
următoarele: angajamentele bugetare şi legale, din care derivă direct sau indirect obligaţii de
plată, inclusiv din fondurile comunitare; plăţile asumate prin angajamente; vânzarea, gajarea,
concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale;
concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale;
respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la
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încasarea acestora; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul
de luare a deciziilor, sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de
sisteme; sistemele informatice.
În cursul anului 2016 au fost realizate un numar de 5 misiuni de audit : 4 misiuni conform
planului anual si o misiune de audit ad-hoc. Dintre acestea 3 misiuni au vizat domeniul financiar contabil, o misiune - domeniul resurselor umane și o misiune - domeniul funcțiilor specifice.
În planul de audit public intern pe anul 2016 au fost incluse misiuni de audit de asigurare,
care au avut ca principale obiective:
- Analiza sistemului contabil şi fiabilitatea acestuia;
- Angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de
plată, inclusiv din fondurile comunitare;
- Plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;
- Organizarea şi exercitarea CFP.
- Organizarea sistemului de salarizare;
- Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului;
- Administrarea drepturilor de natură socială suportate din bugetul local;
Auditorii interni au realizat si actiuni de consiliere, cu caracter informal, privind
implementarea standardelor de control intern/ managerial la nivelul Aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Slobozia şi a unităţilor subordonate, ca urmare a apariției O.S.G.G. nr.
200/2016 privind modificarea și completarea O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice.
Compartimentul de audit a participat şi la misiuni prevăzute în Standardul ISO 9001:2008,
rezultatele fiind comunicate managementului şi aducând o plus valoare în privinţa implementării
standardului de calitate.
În misiunile de audit efectuate în anul 2016, auditorilor din cadrul Primăriei municipiului
Slobozia nu le-a fost limitat /refuzat accesul la documente.
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9. Compartiment Protecţie Civilă, S.V.S.U.
Conform principalelor atributii Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta desfasoara
actiuni de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta la toate tipurile de riscuri in
colaborare cu serviciile profesioniste.De asemenea pune in aplicare masurile dispuse de
Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta si colaboreaza cu toate structurile locale,
judetene sau nationale din domeniul situatiilor de urgenta pentru asigurarea unui nivel de
operativitate crescut si desfasurarea unor interventii operative si eficiente.
Astfel principalele
situatii de urgenta cu care s-a confruntat Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta in perioada
la care facem referire in prezentul raport, 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost :
- conditiile meteorologice din sezonul rece, in acest an municipiul Slobozia fiind afectat de
precipitatii abundente, care au necesitat o atentie deosebita si interventie operativa pentru
limitarea si inlaturarea efectelor negative asupra locuitorilor municipiului Slobozia, s-a intervenit
conform Planului de masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de
urgenta specifice sezonului rece; cu sprijinul directorilor liceelor din oras am asigurat cazarea la
internate a cetatenilor surprinsi de inchiderea circulatiei pe drumurile publice; (acestora, prin
grija angajatilor S.P.A.S. le-au fost distribuite hrana si ceai cald).S-a organizat, impreuna cu
Politia Locala si Serviciul Public de Asistenta Sociala depistarea persoanelor fara adapost si
conducerea acestora la locurile de primire amenajate, evitandu-se astfel problemele
posibile(degeraturi, decese) datorate temperaturilor extreme(ger)
- tot din cauza precipitatiilor abundente si a temperaturilor extrem de scazute cu care ne-am
confruntat in perioada la care facem referire, conform avertizarilor si atentionarilor hidrologice
prin care eram anuntati de unele riscuri pe raul Ialomita in sectorul de competenta (curgeri
frecvente de naboi, poduri de gheata, blocaje de gheturi) s-a executat urmarirea operativa a
evolutiei acestor fenomene concomitent cu mentinerea permanenta a legaturii cu Sistemul de
Gospodarire a Apelor (S.G.A.) Ialomita in scopul unei actiuni eficiente pentru inlaturarea
eventualelor situatii care ar fi periclitat siguranta cetatenilor.- conditiile meteorologice din sezonul
cald- si in acest an Municipiul Slobozia confruntandu-se cu temperaturi peste medie, fapt ce punea
in pericol sanatatea populatiei. Pentru a inlatura aceste posibile efecte membrii compartimentului
au instalat puncte de prim ajutor in municipiu, si, in colaborare cu angajatii Serviciului Public de
Asistenta Sociala au oferit cetatenilor care au solicitat consultatie medicala, apa si informatii
pentru a trece cu bine peste problemele ridicate de temperaturile extreme(canicula) .
- tot din cauza conditiilor meteorologice din sezonul cald, membrii S.V.S.U. au participat alaturi
de serviciile de urgenta profesioniste la evacuarea apelor rezultate din furtunile ce s-au abatut
asupra municipiului (cartierul Bora, str. Independentei, str. Ianache, str. Plevnei, str. N. Balcescu,
Bazarul Municipal, cartierul de tineret), precum si la evacuarea crengilor si copacilor doborati pe
caile pietonale si rutiere.Totodata, o alta problema cu care ne-am confruntat au fost incendiile de la
rampa de colectare a gunoiului animalier de la Slobozia-Noua.Cu sprijinul angajatilor de la
DADP Slobozia si a ISU Ialomita am reusit sa mentinem situatia sub control.
In aceasta perioada, la dispozitia Presedintelui Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
a fost convocat de cate ori a fost nevoie Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului
Slobozia pentru analizarea situatiilor de urgenta aparute si luarea masurilor pentru inlaturarea
acestora.
Pe linia colaborarii cu celelalte structuri locale:
In vederea intocmirii Planului Comitetului Judetean pentru asigurarea resurselor umane,
materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2016 am inaintat catre
Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita, Planul
Comitetului Local de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea
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situatiilor de urgenta pe anul 2016.
Pentru intocmirea analizei privind utilizarea resurselor materiale si financiare a Comitetului
Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita am inaintat la Secretariatul Tehnic Permanent al
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita situatia cheltuielilor efectuate de
Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Slobozia pe anul 2015 pentru asigurarea functiilor de
sprijin in gestionarea situatiilor de urgenta la nivelul judetului Ialomita conform HGR 2288/2004.
Conform Planului Judetean de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteo periculoase si
accidentelor la constructii hidrotehnice, pentru actualizarea situatiei cu mijloace de interventie
asigurate de operatorii economici si institutiile publice, am transmis catre Secretariatul Tehnic
Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita situatia cu mijloacele de
interventie asigurate de operatorii economici si institutiile publice din Municipiul Slobozia care pot
fi puse la dispozitia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, conditionat de rezolvarea
situatiilor de urgenta ale Municipiului Slobozia.
Am participat la convocarile de pregatire organizate trimestrial de I.S.U.Ialomita ;
Pe linia Pregatirii populatiei, economiei si a teritoriului pentru aparare, am reactualizat
Carnetul de mobilizare si Cererile de mobilizare la locul de munca a personalului primariei
Slobozia ;
De asemenea membrii S.V.S.U. Slobozia au participat, la solicitarea serviciilor profesioniste de
urgenta (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Barbu Catargiu” al judetului Ialomita) la
localizarea si stingerea unor incendii de vegetatie uscata in zona de competenta respectiv
imprejurimile cartierelor Slobozia Noua, Bora, precum si la localizarea si stingerea altor incendii
izbucnite la locuintele cetatenilor si la spatii comerciale.
Pe linia informarii populatiei privind riscurile la care se expune, in colaborare cu I.S.U. “Barbu
Catargiu” al judetului Ialomita, am participat la campaniile “F.O.C” – Flacarile Omoara Copii si
“R.I.S.C.” – Renunta! Improvizatiile Sunt Catastrofale – prin distribuirea de materiale informative
catre populatie.
Tot in aceasta perioada s-a actionat, la solicitarea asociatiilor de proprietari la evacuarea
apelor acumulate la subsolurile blocurilor de locuinte.In aceasta perioada conform atributiunilor
de serviciu angajatii Compartimentului Protectie Civila si SVSU si-au intocmit documentele
prevazute, s-au executat operatiunile de service la aparatura de instiintare – alarmare conform
planificarii si, conform Planului de pregatire pe anul 2016 si-au continuat pregatirea profesionala,
prin studiul legislatiei si participarea la cursuri de instruire, perfectionare.De asemenea in aceasta
perioada s-a efectuat instruirea lunara si trimestriala a angajatilor Primariei Slobozia in domeniul
Situatiilor de Urgenta, conform tematicii aprobata de angajator.
Pentru buna desfasurare a activitatilor pe şantierele temporare si mobile de investitii ale
primariei municipiului Slobozia ( conform H.G.R. nr. 300/2006 )s-a continuat contractul de
coordonare in materie de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarilor de investitii
pe santierul Modernizare Piata Revolutiei din Slobozia.
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INSTITUŢII SUBORDONATE PRIMĂRIEI
1. Poliţia Locală Slobozia

Și pentru anul 2016, activitatea Poliției Locale Slobozia s-a înscris în perimetrul larg,
descris de toate cele 35 de acte normative care reprezintă cadrul juridic în baza căruia avem
responsabilitatea și, totodată, dreptul de a interveni și lua măsuri corespunzătoare. Acoperind o
gamă variată de domenii, acțiunile instituției noastre vizează în primul rând menținerea ordinii și
liniștii publice precum și supravegherea circulației rutiere dar și protecția mediului și
salubritatea în municipiul Slobozia, disciplina în construcții și afișajul stradal, controlul
activităților comerciale din zonele publice.
Prezența și implicarea polițiștilor locali pe toate aceste domenii de activitate este resimțită
pe raza întregului municipiu, urmărind permanent să ne consolidăm poziția de serviciu aflat în
slujba comunității, prin acțiuni și intervenții care să răspundă eficient nevoilor și solicitărilor
acesteia și să aducă rezolvarea problemelor constatate. În același timp avem o colaborare la un
nivel foarte bun cu structura teritorială a Poliției Române pe ambele direcții, cea de ordine
publică și cea de circulație rutieră, pe bază de protocoale, constituind patrule mixte care
fundamentează în acest fel, o sporire a capacității de intervenție. Acestea sunt premisele care
fundamentează Poliția Locală Slobozia ca pe o componentă importantă în interiorul sistemului de
menținere a ordinii și liniștii publice și totodată, un serviciu important în ridicarea nivelului de
confort urban prin intervenții și acțiuni care să-și dovedească eficiența. Astfel o serie de aspecte
rezolvate de-a lungul celor 12 ani de activitate pot fi reliefate, demonstrând implicarea noastră
concretă : o creștere a disciplinei în trafic pe toată rețeaua rutieră a municipiului, creșterea
nivelului de siguranță al cetățenilor municipiului, eliminarea fenomenului depozitării necontrolate
a deșeurilor, eliminarea fenomenului cerșetoriei practicate de către persoane venite din alte
localități, menţinerea sub control a situaţiei animalelor de companie dar şi a circulaţiei animalelor
domestice, eliminarea situaţiilor determinate de prezenţa nejustificată a persoanelor în incinta şi în
zonele limitrofe unităţilor de învăţământ, eliminarea fenomenului de sustragere a capacelor de
canalizare, disciplinarea activităţii de transport de călători în regim de taxi, eliminarea
fenomenului de comercializare a autovehiculelor pe domeniul public etc.
Anul 2016 a fost primul an în care am avut în acțiune întreg efectivul de polițiști locali, după
ce din 2012 până în 2015, timp de trei luni anual, câte un număr de 8-12 angajați au urmat și au
absolvit totodată, cursurile de formare inițială impuse de Legea nr. 155/2010, la școlile de agenți
de poliție din Slatina sau Câmpina. Acest lucru a permis acționarea în teren cu un număr mediu de
7 polițiști locali pe schimb, din care 5 pe activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice și 2 pe
activitatea de supraveghere a circulației rutiere, materializându-ne activitatea cu un număr de
măsuri și intervenții, peste a celui din anii precedenți.
Prezentând cifrele cuprinse în capitolul indicatorilor de performanţă, putem sintetiza într-o
oarecare măsură modul în care s-a materializat activitatea noastră pe întreg anul 2016, astfel :
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-

număr de agenţi în acţiune, în medie pe schimb de lucru : 7
număr de autoturisme utilizate în patrularea auto, în medie : 4
acţiuni şi controale efectuate : 444,
sancţiuni aplicate : 6.534
din care: 3.672 cu amendă în valoare de 776.547 lei,
2.862 cu avertisment,
Persoane identificate : 13.864

-

din care : 2.800 verificate în bazele de date ale MAI
11.064 legitimate
Persoane luate în evidenţă : 24,

-

din care :

-

4 cerşetori,
12 persoane fără domiciliu,
6 bolnav psihic,
2 cu risc de victimizare
Acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici : 82

-

Acţiuni de conducere a minorilor la centrele de plasament : 5

-

Persoane invitate la sediul instituţiei : 981

-

Stări conflictuale aplanate : 26,

-

din care : 9 de natură conjugală,
17 alte situaţii,
PVCC afişate la domiciliul contravenienţilor : 593

-

Ordine CMJ Ialomiţa înmânate : 55,

-

Alte documente afişate : 200,

-

Măsuri de ordine derulate : 99,

din care : manifestări culturale : 24
manifestări sportive : 3
manifestări religioase : 24
alte acţiuni autorizate – 48
- Pânde executate : 48
- Infracţiuni constatate : 27

-

din care : 12 direct de către poliţiştii locali,
15 în participare cu agenţii Poliţiei Municipale,
Infractori prinşi : 42

din care : 21 de către poliţiştii locali ,
21 în acţiuni comune cu Poliţia Municipală,
- Acţiuni de asigurare a locului faptei : 13
- Reclamaţii şi sesizări : 1.922
din care : 1.493 prin dispeceratul propriu
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125 prin intermediul SNUAU
Analizând pe date concrete întreaga activitate anuală a instituției, remarcăm o evoluție
pozitivă an de an a rezultatelor pe fiecare act normativ esențial în baza căruia acționăm, atingând
în acest an 2016 rezultate care se situează la nivelul de 127 % față de 2014 sau chiar 181 % față de
2013, cu cea mai elocventă creștere pe domeniul ordinii și liniștii publice, conturat la Legea nr.
61/1991, unde implicarea noastră a crescut simțitor la 132 – 186 % față de anii precedenți. Unul
dintre motivele acestei evoluții este dat și de constatarea că singurul argument motivant pentru
orice persoană, de a nu mai comite acte de natură contravențională este sancțiunea legală, ceea ce
a dus inevitabil, la acționarea consecventă cu un grad mai mare de intransigență pentru
contravenienți.
Prezentarea din tabelul și graficul de mai jos, ne oferă imaginea evoluției lucrurilor în
ultima perioadă.

Total
sancțiuni
din care
la :
H.C.L.
nr.
106/2009
Legea nr.
61/1991
O.U.G.
nr.
195/2002
H.C.L.
nr. 48/96
Legea nr.
3492002

2010
3786

2011
5155

2012
4635

2013
3607

2014
5127

2015
5652

2016
6534

2145

1333

675

557

795

1078

1080

1442

1221

1146

1109

1347

1612

2133

-

2460

2626

1577

2585

2576

2614

-

4

93

243

264

243

232

-

-

-

308

-

-

-
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Diversitatea domeniilor în care acționăm este reprezentat în tabelul următor, în care este
prezentat numărul anual al sancțiunilor aplicate, cu mențiunea că fiecare dintre ele cuprinde mai
multe acte normative dar care vizează aceleași probleme. La acesta se adăugă seria de acțiuni
derulate sistematic în colaborare și pe sectorul de activitate al SPAS, DADP, Gospodărie
Comunală, SC Urban SA. Cifrele de mai jos, precum și evoluția lor de-a lungul anilor, scot în
evidență și starea de lucruri la nivelul municipiului, reliefând totodată și ponderea pe care fiecare
domeniu o are în întreaga noastră activitate. Aici se remarcă exact zonele de lucru pe care trebuie
să ne concentrăm atenția, după ce o serie de probleme aflate în competența noastră, cu referire la
cele care privesc protecția mediului, activitatea comercială, deteriorarea domeniului public, s-au
redus în intensitate.
Profilul de instituție cu un adevărat caracter polițienesc reiese din aceste date, care ne
arată cele două componente esențiale care trebuie să concentreze eforturile noastre, și anume
menținerea ordinii și liniștii publice și supravegherea circulației rutiere.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Domeniul de activitate
circulaţia pe drumurile
publice
distrugerea, deteriorarea
dom. public
salubritate, gestionarea
deşeurilor
îngrădirea, ocuparea
domeniului public
nemenţinerea
aspectului estetic
poluarea mediului,sănătatea
publică
animale în libertate
tulburarea liniştii publice,
injurii, cerşetorie
comerţ ilegal
altele

TOTAL

2012
2.819

2013
1.849

2014
2.917

2015
2.865

2016
2.950

44

39

39

48

48

242

205

443

833

736

229

180

131

89

136

38

26

21

14

12

13

19

22

13

20

31
1.142

37
1.096

54
1.324

61
1.587

66
2.107

20
57

11
100

22
154

6
136

18
441

4.635

3.607

5.127

5.652

6.534
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Menținerea ordinii și liniştii publice
Reprezintă deja activitatea principală a unei instituții de factură polițienească și care
concentrează numărul cel mai mare de polițiști locali în teren, făcând parte din cadrul Serviciului
de Ordine Publică : 26 din numărul total de angajați. Cu ajutorul lor se acoperă prin patrulare
întreaga suprafață a unității administrativ-teritoriale pe toate cele trei schimburi de lucru
urmărindu-se toate aspectele rezultate din încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991. Însă,
importanța acestei activități și totodată, necesitatea derulării unei munci consecvente și continue a
făcut ca și polițiștii locali din toate celelalte compartimente să fie implicați în munca de menținere
a ordinii și liniștii publice, contribuind la bunul mers al lucrurilor în acest domeniu de activitate, cu
puteri depline oferite de responsabilitățile stabilite prin fișa postului. Rezultatul final al acestei
abordări e conturat și de faptul că media anuală a numărului de sancțiuni ( exclusiv cele din
domeniul circulației rutiere ) pe fiecare polițist local, este în 2016 de 119, comparativ cu 96 în
2015, 82 în 2014 sau 75 în 2013. Deasemenea, și numai pentru Legea nr. 61/1991, evoluția
numărului de sancțiuni aplicate în medie de un polițist local, este similară : 64 sancțiuni pe polițist
local în 2016, 50 în 2015, 43 în 2014 și 41 în 2013.

1
2
3
4
5
6

Fapta contravenţională

2013

2014

2015

2016

Creştere procentuală față
de
2013
2014
2015
192
158
132

TOTAL sancţiuni la Legea
nr. 61/1991, din care:
Adresarea de ameninţări
Consum de alcool pe
domeniul public
Tulburarea liniştii publice
Refuz de legitimare
Apelare la mila publicului
Prostituţie

1109

1347

1612

2133

168
251

163
222

223
382

306
700

182
278

187
315

137
183

339
51
45
58

452
66
72
182

519
61
72
219

625
130
71
104

184
254
157
179

138
197
99
57

120
213
99
47

,

Se remarcă o creștere masivă a numărului de măsuri aplicate de-a lungul anului, la fiecare
dintre articolele importante ale legii, așa cum se vede în tabelul de mai sus, cu excepția celor care
incriminează apelarea la mila publicului și atragerea de persoane în vederea practicării de
raporturi sexuale. Ceea ce trebuie subliniat este că, în realitate, așa cum am mai menționat,
creșterea numărul de sancțiuni are la bază în mod deosebit, o creștere a intransigenței, pornind de
la faptul că în cei 12 ani de activitate a poliției locale, componenta de prevenire și-a spus deja
cuvântul precum și de la posibilitatea verificării în teren, în timp real, în baza proprie de date, cu
ajutorul dispozitivelor din dotarea polițiștilor locali, a antecedentelor persoanei depistate,
antecedente care determină imediat caracterul și severitatea măsurii ce urmează a se aplica. Astfel,
o persoană care figurează deja în bazele noastre de date cu sancțiuni anterioare, în mod
obligatoriu va primi, dacă este vinovată, o amendă.
- prevenirea și combaterea faptelor de tulburare a ordinii și liniștii publice. Privită ca un
principal indicator al confortului urban al concetățenilor noștri, menținerea ordinii și liniștii
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publice impune o prezență continuă în teren, cu atenția îndreptată în special spre zonele și punctele
predispuse la un nivel de contravenționalitate mai ridicat și deja cunoscute din acest punct de
vedere. Dispunerea patrulelor în teren precum și concentrarea efectivelor pe diferite intervale de
timp, răspunde nevoii de a preveni comiterea de fapte de tulburare a liniștii sau de intervenție
operativă pentru aducerea lucrurilor la starea normală, ieșind astfel în întâmpinarea nevoii de
liniște a cetățenilor. O supraveghere eficientă, printr-o acoperire optimă a întregului teritoriu al
unității administrative, se poate face și după studierea rezultatelor din perioadele anterioare,
analizând datele obținute pe puncte, zone și medii sociale, favorabile producerii unor anumite
tipuri de fapte. Astfel, prin împărțirea teritoriului municipiului pe sectoare, putem urmări mai bine
starea de lucruri, identificând soluțiile pentru prevenirea sau combaterea faptelor de încălcare a
normelor de conviețuire socială. Din cifrele de mai jos putem observa o creștere a numărului de
sancțiuni pe aproape toate sectoarele, cu excepția sectoarelor 1 ( str. Ialomiței-str. M. Sadoveanu),
3 ( b-dul Unirii-str. D.Bălașa ) și 9 ( b-dul. N. Bălcescu-Șos. Brăilei ). Cea mai consistentă creștere
se remarcă în zona centrală – sector 6, cuprins între b-dul. M. Basarab, str. Rovine și str. Decebal
cu densitatea de locuitori cea mai mare și o masivă concentrare de centre comerciale dar și în
sector 5 – cartier 500, unde de regulă s-au constatat fapte de natură a tulbura liniștea și ordinea
publică.

SECTO 2012
R
Total Din
sancţiu care
ni
Legea
61
Sect 1 644
208
Sect 2 909
179
Sect 3 184
52
Sect 4 312
57
Sect 5 877
150
Sect 6 958
210
Sect 7 271
62
Sect 8 112
49
Sect 9 111
27
Sect 10 216
149
Sect 11 41
12

2013

2014

2015

2016

Total
Din care Total
Din care Total
Din care Total
Din care
sancţiu Legea 61 sancţiu Legea 61 sancţiu Legea 61 sancţiu Legea
ni
ni
ni
ni
61
555
648
189
250
467
714
251
195
193
106
39

205
142
44
73
145
210
69
64
72
65
18

1030
801
400
377
536
1020
269
193
314
140
47

72

258
144
85
85
161
263
61
43
150
80
17

934
1310
358
270
679
1086
278
231
313
150
43

311
249
95
83
146
288
85
66
160
110
19

1019
1244
347
355
855
1309
375
282
267
317
60

322
361
78
115
250
440
119
104
56
171
35

Pentru a delimita mai exact zonele în care nevoia de intervenție și aducere a lucrurilor la un
nivel acceptabil, este mai mare, am mers mai departe cu compartimentarea teritoriului, cele 11
sectoare fiind împărțite la rândul lor în 51 de zone. Dintre acestea se remarcă zonele str. Cuza
Vodă-str. Constructorilor ( aparținând sectorului 6 ), zona Al. Vânători-Al. Rondă ( aparținând
sectorului 2 ), la care se adaugă cartier Bora, cu un număr mare de sancțiuni pe acest aspect, așa
cum se vede în tabelul următor. Din constatarea situației reale din teren, prin verificarea
sistematică și urmărirea atentă a stării de lucruri, putem spune și aici că, de fapt, lucrurile sunt
aproximativ similare anilor precedenți, doar că, am considerat că este momentul să intervenim cu
un grad de intransigență mai mare, aplicându-se măsuri mai multe și mai severe.

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6

Zona

Total
sancțiuni
283
160
830
330
472
317

Str.Cuza Vodă-Constructorilor
Str. Nordului-Șc. Nr. 13
Al. Vânători-Al.Rondă
Cosminului
Zona MB
Cartier Bora

Din care la Legea nr. 61/1991
148 - 52,30 % din total
62 - 39 % din total
143 - 17,23 % din total
82 - 24,85 % din total
155 - 32,84 % din total
171 - 53,94 % din total

În special pe perioada de vară, mai exact în intervalul aprilie-septembrie care iese în
evidență cu cele mai multe sancțiuni, activitățile cetățenești în spațiul public sunt mai crescute în
intensitate, faptele de tulburare a liniștii publice produse, constatate direct de către noi sau sesizate
de către cetățeni, sunt în număr mai mare și, ca urmare acțiunile noastre sunt mai frecvente, cu
concentrarea de efective exact în acele puncte în care nivelul de confort al cetațenilor este afectat.
În general, evoluția lunară a numărului de sancțiuni se observă în tabelul de mai jos, confirmând
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perioada de vară ca cea mai încărcată, cu o corespondență, așa cum se va vedea în continuare, cu
numărul de reclamații și sesizări.

Număr
sancțiuni

Ian

Febr.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept. Oct. Nov.

Dec.

89

160

153

203

180

250

315

319

209

81

111

63

-supravegherea parcurilor este o acțiune importantă pentru noi, ținând cont de o prezență
constantă și intensă a cetățenilor, în special copii însoțiți de multe ori de bunici, ceea ce a fost
considerat un argument de bază în așezarea acestor spații publice în centrul atenției.

PARCUL
P.Tineretul
ui
P.Sadovean
u
P.Oraselul
C
P. CFR
P. E14
P.Est
P.Ialomita
P.Eminesc
u
TOTAL

TOTAL SANCŢIUNI
2012
2013
2014
23
62
47

2015
105

2016
91

10

5

3

15

44

14

3

2

29

37

30
22
19
31
4

9
9
12
12
13

20
25
21
11
9

58
46
34
15
62

35
47
61
22
66

153

125

138

364

403

Aici, pe tot ce înseamnă zone de agrement, în afară de ceea ce reprezintă siguranța și
liniștea cetățeanului, avem în vedere integritatea mobilierului urban, a materialului dendrologic și
putem sublinia o reducere a numărului de situații în care s-au constatat distrugeri de băncuțe de
odihnă sau de coșuri de gunoi, de la 32 de cazuri în 2014 la doar 19 în 2016 ( în cazul băncuțelor
de odihnă ) și de la 18 coșuri de gunoi dislocate sau demontate în 2014 la 12 în 2016. Un alt aspect
în mod frecvent remarcat în special în parcuri, și de aceea urmărit pentru eliminarea lui, este
aruncarea pe jos de resturi alimentare, coji de semințe, ambalaje. Ca urmare am derulat acțiuni
repetate cu acest scop, aplicând în 2016, 313 sancțiuni persoanelor vinovate de aceste fapte
Mobilizarea noastră a dat rezultate, comparând cu rezultatele din anii precedenți : 236 sancțiuni în
2015, 102 sancțiuni în 2014 sau 68 sancțiuni în 2013. Totodată, pentru pătrunderea și circulația cu
mijloace auto pe aleile parcurilor, sunt înregistrate în evidențele noastre 79 de sancțiuni aplicate în
acest an. Comparativ, în 2015 au fost înregistrate 37 de sancțiuni, în 2014, 49 de sancțiuni iar în
2013, 54 de sancţiuni.
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-supravegherea instituțiilor de învățământ face parte din activitatea zilnică a polițiștilor
locali pe parcursul anului școlar dar și în vacanțe, atunci când nu mai există activitate, urmărinduse eliminarea riscului de producere a unor fapte ilicite ca urmare a prezenței nejustificate a
persoanelor în zona limitrofă școlilor, reducerea sau chiar eliminarea oricăror riscuri de producere
a conflictelor între elevi, pătrunderea persoanelor neautorizate în incinta școlilor. Pe parcursul
anilor, numărul faptelor de acest gen s-a redus simțitor, în 2016 fiind înregistrate doar 5 conflicte
între elevi, 7 persoane care au pătruns fără drept în incinta școlii și 31 de persoane depistate în
apropierea punctelor de acces în școli fără a putea justifica prezența în zonă, fiind îndepărtate.
Mai nou, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea 349/2002 privind fumatul, au fost
derulate sistematic acțiuni în incinta unităților de învățământ, aplicându-se și sancțiuni elevilor
depistați că fumau în școală. La această încadrare, din cele 308 sancțiuni, un număr de 146 sunt
aplicate elevilor, din care, cca. 110 numai celor de la Liceul M. Eminescu.
-măsuri de ordine. Derularea în bune condiții a activităților culturale, religioase, sportive impune
din partea noastră o prezență activă la fiecare astfel de activitate. În cadrul acestora am constituit
cu forțele proprii sau am completat dispozitivul de polițiști, atât pentru măsurile de ordine publică
efective cât și pentru măsurile obligatorii de dirijare și afluire a circulației, luate în cazurile în care
prin organizarea manifestărilor, se afecta traficul rutier și pietonal. În anul de curând încheiat am
participat la aplicarea unor astfel de măsuri de ordine la :
24 de manifestări culturale,
3 manifestări sportive
24 de manifestări religioase
48 de alte acţiuni autorizate
și toate activitățile de agrement sau divertisment ocazionate de Serbările municipiului Slobozia.
La niciuna dintre aceste acțiuni nu s-au înregistrat evenimente deosebite.
-eliminarea faptelor de consum de alcool pe domeniul public. Remarcat ca un obicei al unor
locuitori, consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, în special în parcuri sau în fața
blocurilor de locuințe de către locatari, acest lucru face ca preocuparea noastră să rămână de
actualitate, așa încât pe parcursul anului au fost aplicate pentru această încadrare juridică, 700 de
sancțiuni din care 585 de amenzi.
-supravegherea animalelor domestice sau de companie este, într-o localitate urbană o preocupare
constantă, având în vedere faptul că un număr mare de locuitori dețin animale de companie. Luați
în colimator, aceștia au fost interceptați, identificați și informați asupra obligațiilor lor în ce
privește supravegherea animalelor lor dar și menținerea curățeniei pe domeniul public. Ca aspect
general, putem spune că situația a evoluat pozitiv, dar cazurile în care s-au aplicat sancțiuni a fost
mai mare (dar totuși la un nivel acceptabil) tocmai pentru că am considerat că munca de prevenire
și informare trebuia să-și atingă scopul : 74 de sancțiuni în 2016, față de 64 în 2015 sau 35 în
2014.
Totodată, numărul deținătorilor de animale domestice care sunt în situația de a le deplasa la
pășune sau spre casă, a scăzut simțitor, la câteva zeci, cele mai multe fiind crescute și adăpostite în
amenajări în afara orașului, astfel că nu mai întâmpinăm problemele din anii anteriori.
-însoțirea funcționarilor publici din instituțiile administrației publice face parte din
responsabilitățile polițiștilor locali, asigurând, în cadrul acțiunilor din teren, securitatea acestora.
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Aceeași măsură am luat-o și în cazul reprezentanților SC Urban SA în cazurile în care au efectuat
verificări ale branșamentelor la rețeaua de apă și canalizare. Am efectuat 94 de acțiuni de
însoțire/conducere, fără a întâmpina probleme, din care :
-funcționari din aparatul de specialitate al primarului – 30
-SPAS - 15
-DADP - 10
-DSP - 3
-DSVSA - 4
-Alte situații - 32
-persoane luate în evidență. Identificarea persoanelor fără adăpost, a minorilor
nesupravegheați dar și a persoanelor cu risc de victimizare, a constituit una din temele de lucru
permanente, nu numai în perioadele de iarnă ci și în perioadele de vară, cu temperaturi mai
ridicate. Am știut permanent câte astfel de persoane sunt pe raza municipiului, ce preocupări au,
unde pot fi găsite, intervenind de fiecare dată atunci când prezența lor într-un anumit punct, crea
disconfort sau când situația lor impunea acordarea unui sprijin. Pe întregul an am avut în evidență
un număr de 34 de persoane fără adăpost, din care o parte - 12, erau itineranți, părăsind
localitatea în scurt timp iar alți 5 au decedat pe parcursul anului. La sfârșit de decembrie au mai
rămas în atenție, prezenți pe raza noastră de competență doar 14, pe care, cu sprijinul SPAS, i-am
plasat în centrele amenajate pentru adăpostirea lor. Chiar și așa, întrucât aceste persoane au o
mare rezervă în a accepta condițiile din centrele de adăpost și de a se supune unui program mai
civilizat de viață într-o comunitate, îi urmărim permanent în intervalele de timp cu temperaturi
scăzute, pentru a-i depista și conduce iar la adăpost.
-autovehicule abandonate ridică o serie de probleme datorită blocării spațiilor, și așa
deficitare, de parcare a autovehiculelor și, totodată, datorită aspectului inestetic pe care îl oferă
localității. Din cele 75 de autovehicule care figurau în situațiile noastre ca susceptibile de a deveni
abandonate ( 28 la început de an și alte 47 luate în evidență pe parcurs ), 48 au fost repuse în
circulație sau au fost ridicate de către proprietari de pe domeniul public, din care 7 trecuseră prin
toată procedura impusă de lege, fiind deja declarate, prin dispoziția primarului, ca vehicule
abandonate. Cele mai multe autovehicule cuprinse la această categorie - 12, au fost depistate în
sectorul 4 – cartierul Gării ( cuprins între str. D. Bălașa și str. Cloșca ).
La final de an, avem în evidențe doar 27 de autovehicule care, fără a întruni condițiile
impuse de lege pentru a fi declarate ca atare, ar putea intra sub incidența Legii nr. 421/2002 și
care vor fi monitorizate cu intenția de a găsi rezolvarea înainte de a fi nevoie să fie declarate oficial
în afara legii, ca abandonate sau fără stăpân. Problema importantă pe care o semnalăm, rezultată
din prevederile legii, este cea de îndeplinire a condiției de neutilizare și imobilizare pe timp de peste
un an pe domeniul public, ceea ce reprezintă un interval de timp mult prea generos, care face
greoaie urmărirea evoluției situației dar, în mod deosebit, grevează de dreptul de utilizare a
domeniului public de către deținătorii de autovehicule aflate în circulație și utilizate sistematic,
afectează posibilitatea operatorului de salubritate de a executa corect lucrările de curățenie la
bordură și deszăpezire și, așa cum am spus mai sus, afectează aspectul estetic al municipiului.
Circulaţie rutieră
Creșterea sistematică a numărului de autovehicule înmatriculate pe raza municipiului duce
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inevitabil la o intensificare rapidă a traficului rutier, care, în special pe zona centrală cu
concentrări de spații comerciale, face dificilă oprirea sau staționarea, cu efecte asupra fluenței
întregului trafic. Acesta este unul din aspectele avute în vedere care impune o prezență permanentă
a agenților noștri în carosabil, cu intervenții repetate și hotărâte, cu măsuri de prevenire dar și de
combatere, prin sancțiuni în conformitate cu legea. O activitate care până la urmă, poate fi
cuprinsă și ea, în sfera largă a ordinii publice, dar de data aceasta desfășurată distinct în
carosabil, supravegherea circulației rutiere intră în atribuțiile directe de serviciu a unui număr de
7 polițiști locali care mențin fluența traficului în diferite zone și cu diferite ocazii :
-în intersecții – Ardealului cu Unirii sau Alecsandri cu Eminescu în zona școlilor generale
nr. 3, respectiv 1, zilnic, la începutul de program școlar când traficul pietonal impune acest gen de
acțiune pentru asigurarea siguranței elevilor, părinților sau cadrelor didactice,
-în punctele în care se execută în carosabil lucrări de reparații sau investiții,
-în zonele în care au loc manifestări culturale, religioase sportive sau de altă natură, care
afectează traficul și pe traseele pa care se desfășoară procesiuni religioase sau parade sportive,
folclorice etc. ocazie cu care s-a acționat și pentru îndepărtarea de pe carosabil a autovehiculelor,
creând astfel spațiul necesar manifestărilor programate,
-în zonele în care se execută operațiuni de deszăpezire sau de încărcat și transportat
zăpada,
-pe traseele rutiere pe care se execută lucrări de toaletare a vegetației sau se desfășoară
diferite intervenții la rețeaua electrică aeriană.
În general, activitatea Serviciului Circulație Rutieră-Dispecerat, s-a axat, în principal, pe
linia prevenirii faptelor de încălcare a normelor rutiere. Toate aceste activităţi, desfășurate atât cu
efective proprii, cât şi în colaborare cu Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Slobozia au
avut drept obiective fundamentale creşterea siguranţei circulației rutiere și pietonale, prevenirea şi
combaterea faptelor contravenţionale şi infracţionale în domeniul circulației pe drumurile publice
în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a poliţiei locale.
Pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier, precum şi pentru protejarea
participanţilor la trafic Poliţia Locală Slobozia şi Poliţia Municipiului Slobozia au desfăşurat
acţiuni comune de verificare a modului în care este asigurată semnalizarea rutieră pe orizontală și
verticală, prin indicatoare şi marcaje, pe arterele de circulaţie din municipiul Slobozia, în acest
sens fiind încheiate 8 (opt) note de constatare avizate de către primarul municipiului și înaintate
către DADP, pentru ducere la îndeplinire.
De asemenea, pentru o evidență clară asupra mijloacelor de semnalizare rutieră instalate la
nivelul municipiului Slobozia, efectivele serviciului au inventariat indicatoarele rutiere pe fiecare
stradă în parte, iar acolo unde s-au constatat conflicte de trafic, au fost efectuate propuneri către
DADP Slobozia. Totodată au fost localizate și comunicate către DADP, punctele unde trebuie să
intervină pentru toaletarea arborilor, în vederea asigurării vizibilităţii integrale a indicatoarelor și
semafoarelor rutiere.
În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier, Poliţia Locală a acordat
asistenţă DADP, S.C. Urban şi altor societăţi care au executat lucrări de asfaltare, de modernizare
sau de readucere la starea iniţială a părţii carosabile, de intervenții la infrastructura subterană,
prin săpături în carosabil. În consecinţă, au fost desfăşurate acţiuni de informare şi degajare a
zonelor în lucru în scopul materializării obiectivelor, precum și acțiuni de dirijare a traficului
rutier.
Serviciul Circulaţie Rutieră a suplimentat activitățile zilnice de supraveghere a traficului cu
acţiuni punctuale pe aspecte clar delimitate prin planuri de măsuri, prin care s-a urmărit modul de
respectare a legislaţiei rutiere de către pietoni sau conducători auto. Totodată au fost derulate
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acțiuni pentru prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind oprirea sau staţionarea
autovehiculelor înaintea trecerilor pentru pietoni sau în intersecții, în zona de preselecție şi a
sectoarelor de drum aglomerate în care vehiculele au fost oprite oblic cu bordura ce delimitează
partea carosabilă.
În baza relațiilor de colaborare stabilite cu instituţiile similare din judeţ, am acordat în luna
martie, sprijin Poliţiei Locale Ţăndărei. Aceasta a delegat pentru două săptămâni doi poliţişti
locali la Poliția Locală Slobozia, care au beneficiat de experienţa agenţilor noştri, participând
alături de aceştia, în mod direct, la activitatea de supraveghere a traficului rutier şi pietonal
desfăşurată pe raza municipiului Slobozia.
În perioada de raportare, instituţia noastră a fost gazdă pentru elevi din liceele municipiului
care, în cadrul programului Şcoala altfel, au aflat lucruri noi despre Poliţia Locală Slobozia
participând în mod direct, alături de poliţiştii locali, la activitatea de patrulare în teren. În același
timp, în urma solicitărilor primite din partea DEXTER CLUB ACADEMY cu profil de AFTERSCHOOL, poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice au expus și
prezentat unei grupe de copii reguli de circulaţie specifice pietonilor şi bicicliştilor. Au fost
organizate dezbateri şi au fost vizionate filme cu mesaje preventive.
La un număr de sancțiuni fără mari diferențe de la an la an, așa cum reiese și din
tabelul următor, se remarcă o creștere constantă a numărului de amenzi, comparativ cu cel al
avertismentelor scrise sau verbale, justificată în principal și de faptul că, la 6 ani de la intrarea
noastră pe acest palier de lucru, prin stabilirea competențelor legale, toți conducătorii auto sunt
puși în temă și informați asupra tuturor restricțiilor de circulație de care trebuie să țină cont.
Amenzi

Av. scrise

Av. verbale

2013

Total sancțiuni
OUG 195
1577

547

464

566

2014

2585

693

697

1195

2015

2576

1176

563

837

2016

2614

1384

281

949
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Alături de Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Slobozia, am participat la
constituirea de filtre de circulație la punctele de intrare/ieșire din localitate, în perioadele în care
starea impracticabilă a arterelor rutiere acoperite de zăpadă, a impus restricții de circulație.

Disciplina în construcții şi afişajul stradal
Ca un capitol important al muncii polițiștilor locali, a impus o colaborare strânsă cu
Serviciul de urbanism și amenajare a teritoriului, către care am transmis un număr de 39 de
informări legate de derularea unor lucrări de construcție cu încălcări ale prevederilor legale în
vigoare, însoțind totodată reprezentanții acestuia, în acțiunile de verificare în teren a celor sesizate.
Ca urmare a responsabilităților stabilite prin lege, am informat acest compartiment din aparatul
propriu al primarului, asupra rezultatelor obținute în urma controlului efectuat asupra
materialelor publicitare și afișajului expus de către toți agenții economici de pe raza municipiului.
Astfel au fost verificați 593 de agenți economici iar pentru alți 32 au fost expediate invitații de
prezentare la Poliția locală Slobozia, pentru furnizarea tuturor informațiilor necesare finalizării
controlului, rezultând următoarele :
-neachitarea taxei de afișaj - 288
-lipsa autorizație de construire pentru montarea firmei - 284.
Concomitent s-a mai efectuat control asupra contractelor de salubritate, existența orarelor
de funcționare ale unităților comerciale, existența și funcționarea sistemelor antiefracție și
contractul de monitorizare cu firme specializate de pază, fără a se constata probleme deosebite.

Controlul activităților comerciale
A reprezentat o activitate continuă, prin consecvența verificărilor efectuate în toate piețele
municipiului. Odată eliminat comerțul ambulant dar și cel stradal ( cu excepția comercializării
presei ) atenția a fost concentrată în Piața Agroalimentară, Bazarul municipal și Oborul cu
activitate duminicală. Efectul a fost menținerea unei discipline comerciale, cu încadrarea în
prevederile regulamentului de piață, așa încât rezultatele s-au materializat printr-un număr relativ
redus de sancțiuni. Totodată, au fost făcute verificări la toate unitățile de alimentație publică,
obligate să funcționeze numai în baza autorizației emise de primărie, în conformitate cu prevederile
Codului fiscal.
Din cele 89 unități controlate, s-a constatat că 8 unități nu dețineau autorizația de
funcționare, aplicându-se amenzile corespunzătoare
Salubritate
Este un aspect important al vieții cotidiene la nivelul oricărei localități, așa că starea de
curățenie a localității, gestiunea deșeurilor, buna desfășurare a activității operatorului de
salubritate constituie una din componentele activității noastre. Sunt verificate sistematic
platformele gospodărești pentru asigurarea accesului nestânjenit al vehiculelor operatorului, prin
îndepărtarea autoturisemlor parcate în zonă. Toate terenurile neconstruite, sunt supuse sistematic
acțiunilor de control pentru depistarea depozitelor neautorizate de deșeuri și pentru luarea
măsurilor corespunzătoare. Doar în 33 de cazuri a fost necesară sancționarea celor care au
abandonat deșeuri pe domeniul public, în cele mai multe dintre ele vinovatul fiind nevoit să readucă
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terenul la starea inițială. Au fost controlate peste 80 de societăți care nu se regăseau în evidențele
operatorului de salubritate și încă 55 de apartamente aflate în aceeași situație, fiind astfel obligate
să încheie contractul în vederea ridicării deșeurilor produse.
Pentru a asigura accesul utilajelor operatorului de salubritate la platformele gospodărești,
am acționat constant prin îndepărtarea autoturismelor din punctele de extragere și descărcare a
containerelor, am informat conducătorii auto asupra responsabilității de a nu bloca acțiunea
acestor utilaje, prin afișare a prevederilor HCL nr. 106/2009 și prin comunicarea directă, cu
conducăorii auto și cu asociațiile de proprietari.
Tot la acest capitol trebuie să prezentăm implicarea totală a fiecărui polițist local în buna
derulare a tuturor activităților de deszăpezire și de transport și îndepărtare a zăpezii de pe căile de
circulație în lunile de iarnă. Astfel, am însoțit, pentru a crea frontul de lucru, utilajele de curațare a
zăpezii, am asigurat fluența și siguranța circulației la operațiunile de încărcare și transport a
zăpezii. Chiar am participat direct și activ la îndrumarea și supravegherea unor utilaje pentru
realizarea de operațiuni eficiente în special în intersecții, stațiile de taxi și stațiile de transport
public de călători. Am avut în vedere starea drumurilor pe perioada de iarnă, în special la trecerile
de pietoni și în zonele limitrofe unităților școlare, comunicând necesitățile de intervenție astfel încât
să se elimine riscurile de accidente.

Dispecerat
Dispeceratul este punctul nodal al instituției, aici concentrându-se toate liniile de
comunicare din interior – pe linie de subordonare, coordonare sau colaborare dar și cu exteriorul
instituției, indiferent că este vorba despre alte instituții sau entități ori despre cetățeni. Aici se
gestionează toate informaţiile rezultate din activitatea noastră operativă, inclusiv cele rezultate din
consultarea bazelor de date ale MAI la care avem acces. Având în vedere necesitatea utilizării cât
mai eficiente a resurselor umane, dispeceratul constituie în același timp și zona de monitorizare de
unde se urmăresc imaginile captate și transmise de camerele de supraveghere video de pe raza
municipiului. Numărul mare de camere – 202 la acest moment, cu o medie de 4 camere la 1.000 de
locuitori ( chiar peste nivelul sectoarelor municipiului București ) impune o atenție și o preocupare
sporită în vederea observării evenimentelor din zonele aglomerate ale municipiului, aflate în
obiectiv precum și în vederea menținerii permanente în stare de funcționare a întregului dispozitiv
de monitorizare în cadrul sistemului de supraveghere video.
În acest compariment, sunt înregistrate toate reclamațiile și sesizările primite de la cetațeni,
sunt vizionate înregistrările imaginilor de interes captate de camere și sunt descărcate acele
imagini care sunt utilizate în rezolvarea cazurilor de natură contravențională sau penală. Astfel, au
fost puse la dispoziția organelor de cercetare ( poliție, parchet ) sau a instanțelor 94 înregistrări
video și au fost utilizate în soluționarea contestațiilor la PVCC întocmite de către polițiștii locali
alte 10 înregistrări.
Dispecerul, ca singur autorizat să aceseze bazele de date ale MAI, a efectuat 2800
identificări de persoane. Tot prin dispecerat au fost preluate imagini în timp real prin care s-a
constatat comiterea de fapte de natură contravenţională şi, ca urmare, s-au comunicat poliţiştilor
locali din teren, în vederea interevenţiei urgente şi luării de măsuri în 25 de cazuri.
Mai mult decât atât, aici sunt depozitate și gestionate materialele şi dotările personalului
care desfăşoară activităţi în teren, inclusiv armamentul şi muniţia.
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Reclamații și sesizări
Preluarea de reclamații și sesizări de la cetățeni este una dintre formele de colaborare cu
comunitatea, toate acestea venind în sprijinul nostru prin localizarea punctelor în care se produc
evenimente la care noi trebuie să intervenim. Întreaga noastră organizare are în vedere nevoia de a
preîntâmpina toate faptele de natură contravențională dar și pe cele de natură infracțională însă,
sunt inevitabile situațiile în care nu putem face noi, în mod direct, constatarea lor. În acest an au
fost înregistrate la dispecerat 1624 de reclamații, din care 377 neconfirmate, urmare a cărora s-au
aplicat 1061 sancțiuni. Predomină aici reclamațiile determinate de faptele de tulburare a ordinii și
liniștii publice – 817 alte 312 fiind determinate de ocuparea locurilor de parcare rezidențiale ( HCL
nr. 96/2014 ). La acest capitol, evoluția este ascendentă, poate și datorită faptului că nivelul de
încredere al populației în instituția noastră a crescut

Total reclamații
Neconfirmate
Din care: la
Legea 61/1991
La HCL
48/2011 și HCL
96/2014
Sancțiuni
aplicate prin
rezolvarea
reclamațiilor

2013
1462
224 -15,3% din
total
744 – 50,9% din
total
352 – 24,1% din
total

2014
1530
274 -17,9% din
total
702 -45,9% din
total
370 – 24,2 %
din total

2015
1517
386 -25,4% din
total
792 -52,2 % din
total
347 – 22,8% din
total

2016
1624
376 – 23,1% din
total
817 -50,3% din
total
312 -19,21 %
din total

793 – 64% din
reclamațiile
confirmate

883 – 66,3% din
reclamațiile
cconfirmate

876 -77,4% din
reclamațiile
confirmate

999 – 80% din
reclamațiile
confirmate

Concomitent, se remarcă și creșterea numărului de sancțiuni aplicate ca urmare a rezolvării
reclamațiilor și, în mod similar numărului de fapte de natură contravențională sancționate la Legea
nr. 61/1991, și la acest capitol remarcăm o creștere în perioada de vară ( aprilie – septembrie )
când, la fel ca în fiecare an, numărul de reclamații este mai mare.
Ian
Reclamaț 48
ii

Febr. Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

35

72

84

84

114

133

78

33

38

45

53
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Sesizarea altor instituții sau servicii
Patrularea zilnică pe întreg teritoriul unității administrative determină implict constatarea
unor situații în care factorii abilitați au datoria să intervină în vederea rezolvării sau remedierii
problemelor. Acest lucru determină din partea polițiștilor locali, comunicarea imediată către
dispeceratul propriu a celor constatate urmând ca de aici sesizarea să se transmită entităților
responsabile. Astfel, pe parcursul anului au fost transmise 290 de sesizări, majoritatea către DADP
– 220, dar și către SC Urban SA – 34, Poliția Municipiului Slobozia – 19, SPAS – 3, ENEL – 3 și
către alte entități – 11. Aceste sesizări au vizat defecțiuni sau distrugeri ivite la rețelele de
infrastructură, probleme ale unor persoane care necesitau asistență socială, intervenția pentru
rezolvarea unor situații care depășeau competențele instituției noastre.
Activitatea de combatere a infracționalității
În activitatea zilnică, polițiștii locali au constatat în flagrant 12 infracțiuni și au prins un
număr de 23 de infractori care au fost predați pentru cercetări, structurii teritoriale a Poliției
Naționale. Totodată, aflați în patrule mixte, au participat la constatarea în colaborarea cu agenții
Poliției Municipiului Slobozia a altor 15 astfel de fapte fiind prinși astfel încă 19 infractori.
Faptele comise constau în :
-furturi din societăți comerciale - 8
-furturi din auto sau din avutul privat - 5
-tentativă de furt și distrugere - 3
-conducerea unui autovehicul cu încălcarea prevederilor legale - 7
-lovire sau alte violente - 3
-nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului – 1
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Contestații la PVCC
La numărul mare de sancțiuni aplicate, și vizăm aici amenzile – 3.672, dar și avertismentele
cu puncte penalizare cu încadrarea la OUG nr. 195/2002 – 281, au fost înregistrate până la acest
moment doar 49 de contestații, ceea ce reprezintă 1,2 % din total. Deja 13 dintre contestații au fost
soluționate, toate prin respingerea lor și menținerea ca temeinic și legal a PVCC încheiat de către
polițistul local.

Nr. PVCC ( cu amendă şi/sau
puncte penalizare)
d.c. - contestate
%
- judecate
- admise
- % din contestaţii
- % din total PVCC
- respinse

2013

2014

2015

2016

1974

2686

3368

3953

48
2,4 %
47
4
8 %
0,2 %
43-91,5 %

28
1 %
27
3
11,1 %
0,1 %
24 -91 %

36
1 %
35
2
5,7 %
0,06 %
33 – 94,1 %

49
1,2 %
13
0
13 – 100 %

La această dată, putem totuși prezenta situația pe anul 2015, când au fost înregistrate 36 de
contestații. La 31 decembrie 2016 situația lor era următoarea :
-2 contestații admise,
-2 contestații aflate încă pe rol,
-32 de contestații respinse total ( 27) sau în parte (5), amenda fiind transformată în avertisment.
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Ceea ce se remarcă este scăderea numărului de contestații admise, instanța considerând în
majoritatea covârșitoare a cazurilor, ca actul de constatare a fost încheiat legal și temeinic.
Resurse umane și pregătirea profesională
În anul 2016, numărul de personal al instituției noastre a fost de 53, conform statului de
funcții, ocupate fiind 50. Dintre acestea, 3 sunt funcții publice de conducere, 43 funcții publice
specifice de polițist local, 3 funcții publice generale, una personal contractual. Din cei 43 de
polițiști locali, 30 fac parte din Serviciul de Ordine Publică ( 26 fac parte din Compartimentul de
Ordine Publică, 4 din Compartimentul Evidență Sinteză ), 12 fac parte din Serviciul de Circulație
Rutieră și dispecerat ( 7 din compartimentul de Circulație rutieră, 5 din compartimentul Dispecerat
), unul are în răspundere întreg sistemul de supraveghere video.
Întrucât, cu singură excepție, toți polițiștii locali au urmat cursurile inițiale de formare în perioada
2012 – 2015, pe parcursul anului 2016 au fost planificate doar cursurile de perfecționare
profesională în domeniul managementului riscului precum și al achizițiilor publice, pentru
personalul cu atribuții în acest sens, având în vedere și faptul că legislația în domeniu a fost
modificată.
Prin examen, au fost promovați în grad 9 polițiști locali și au primit definitivarea în funcție alți doi
angajați.
Achiziții
Achiziţiile publice pentru materiale și servicii realizate în anul 2016 prin compartimentul
specializat sunt în număr de 101, în valoare totală de 373 870 lei, fără TVA, din care efectuate:
- online prin sistemul electronic al achiziţiilor publice – 92, în valoare de 346 134,80 lei
fără TVA;
- offline – 9, în valoare de 27 737,20 lei fără TVA.
Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr.
98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, urmărindu-se îndeplinirea obligaţiilor referitoare la realizarea
achiziţiilor prin mijloace electronice, respectiv prin publicare în S.E.A.P. a cumpărărilor directe.
Procentul de achiziţii astfel realizat este de 91%.
În alt plan al achizițiilor publice, la capitolul Cheltuieli de capital, pe anul 2016 a fost
prevăzut obiectivul ,,Reabilitare și amenajare bază de pregătire, Construire și amenajare poligon de
tragere acoperit”, în municipiul Slobozia, șos.București – Constanța, fostul Poligon militar, judeţul
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Ialomiţa cu o valoare estimată în proiect de 1.499.895 lei fără TVA.
Pentru realizarea acestui obiectiv s-a desfăşurat procedura de achiziţie publică
,,simplificată” integral prin S.E.A.P, avînd criteriul de atribuire "preţul cel mai scăzut", pentru
atribuirea contractului de lucrări având ca obiect ,,Reabilitare și amenajare bază de pregătire,
Construire și amenajare poligon de tragere acoperit”, care a avut deschiderea ofertelor în data de
12.10.2016, cu participarea a 9 operatori economici din localitate dar și din alte județe. În urma
evaluării ofertelor depuse şi aplicării criteriului de atribuire ,,preţul cel mai scăzut”, precizat în
invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire aferentă procedurii de atribuire, oferta
desemnată câştigătoare, a fost cea depusă de S.C. CONSIROM S.R.L Slobozia, corespunzătoare din
punct de vedere al cerinţelor documentaţiei de atribuire şi care în urma aplicării criteriului de
atribuire ,,preţul cel mai scăzut”, s-a clasat pe locul I, cu un preţ al ofertei de 1.285.850 lei din
care cheltuieli diverse şi neprevăzute 24.968 lei fără TVA, la data de 25.11.2016, instituția noastră
a emis ordinul de începere a lucrărilor.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în conformitate cu dispoziţiile Legii poliţiei locale,
nr.155/2010, precum şi pentru asigurarea unei supravegheri eficiente a unității administrativteritoriale, pentru asigurarea unei intervenţii rapide şi eficiente în rezolvarea şi soluţionarea
situaţiilor ivite pentru menţinerea normelor de convieţuire socială, s-au derulat procedurile legale
de achiziție pentru :
-un autovehicul de patrulare. Achiziţia s-a justificat şi pentru a acoperi cât mai eficient
gama de atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, în domeniul disciplinei în
construcţii, în domeniul evidenţei persoanelor, precum şi pentru a executa în condiţiile legii
mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată.
-un sistem de supraveghere video compatibil cu soft-ul de procesare automată a numerelor
de înmatriculare, pentru a fi montat la intrarea/ieşirea, în şi din municipiul Slobozia, pe b-dul
Matei Basarab, în zona Centrului de Informare Turistică (calea ferată), în scopul acoperirii şi
securizării zonelor de intrare/ieşire, în/şi din municipiul Slobozia.
Pentru a asigura supravegherea video şi în alte zone ale municipiului, în scopul
identificării problemelor apărute atât în traficul rutier, cât şi în zonele pietonale aglomerate, s-a
impus realizarea unor sisteme de supraveghere video pe Șoseaua Brăilei, zona Oborului Municipal
și în Parcul Ialomița
-modernizarea sistemului de supraveghere video prin amplasarea de stâlpi metalici în
imediata apropiere a stâlpilor de LEA JT ce aparține S.C. ENEL Distribuţie Dobrogea S.A., ca
deținător actual al rețelei de iluminat public din municipiul Slobozia în scopul fixării și orientării
camerelor video pe zonele aglomerate și intens circulate, diminuându-se, în acest fel, cheltuiala cu
tarifele de închiriere ale stâlpilor LEA JT, individualizate, la 113,20 lei/stâlp/lună pentru fiecare
stâlp folosit ca suport pentru camerele video și încă 6,55 lei/stâlp/lună pentru rețea, ceea ce
însemna o cheltuială totală de cca 62.000 lei/an.
-un generator electric (grup electrogen) pentru asigurarea continuităţii energiei electrice la
sediul Poliției Locale Slobozia, precum și pentru furnizarea neîntreruptă, atât a energiei necesare
sistemelor de prelucrare și stocare date, cât și a sistemelor conexe cum sunt cele de ventilație/răcire
și iluminat, pe durata penelor de curent de durată mai mare sau mai mică.
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2. Serviciul Public de Asistenţă Socială

Serviciul Public de Asistenta Sociala Slobozia a fost infiintat prin Hotararea nr. 6 din
27.01.2005 a Consiliului Local Slobozia, ca institutie publica cu personalitate juridica. Serviciul
functioneaza in conformitate cu prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/ 2011 si Ordonantei nr.
68/ 2003 privind serviciile sociale, avand ca atributiuni realizarea ansamblului complex de măsuri
şi acţiuni necesare pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea
prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea
autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru
promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.
Serviciul Public de Asistenţã Socialã are ca obiective principale: menţinerea, refacerea şi
dezvoltarea capacitãţii individuale pentru depãşirea unei situaţii de nevoie, cronice sau de urgenţã,
în cazul în care copilul, persoana adulta sau familia este incapabilã financiar, fizic sau mental sã o
rezolve.
În realizarea acestor obiective, Serviciul Public de Asistenţã Socialã realizeazã la nivelul
Municipiului Slobozia aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţã socialã în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi
a oricãror persoane aflate la nevoie.
In structura Serviciului Public de Asistenta Sociala, conform organigramei, sunt cuprinse
urmatoarele servicii si compartimente, coordonate de 1 director executiv:
1. Serviciul Beneficii sociale in subordinea caruia se regasesc 19 de posturi, un post fiind de
conducere :
1.1.Compartimentul Monitorizare persoane cu handicap, persoane varstnice si subventii : 9
posturi
1.2. Compartimentul venit minim garantat, alocatii, indemnizatii copii si burse scolare: 8
posturi
2.Centrul de Ingrijire de Zi : 14 posturi, un post fiind de conducere
3.Centrul Social : 14 posturi, un post fiind de conducere, cu urmatoarea structura :
3.1. Servicii socio-medicale : 7 posturi ;
3.2. Cantina sociala :
6 posturi
4.Centrul multifunctional Bora: 9 posturi; un post fiind de conducere
5. Serviciul Managementul resurselor umane : 4 posturi, un post fiind de conducere, avand
subordonate :
5.1. Compartimentul Asistenti personali : 140 posturi ;
5.2. Compartimentul Asistenta medico – sociala : 37 posturi.
6. Serviciul Buget – Contabilitate, achizitii publice, locuinte sociale, probleme cetateni de etnie
roma si relatii cu publicul : 11 posturi, din care unul de conducere ;
7. Compartimentul Informatica : 1 post ;
8.Compartimentul Asistenta juridica : 1 post.
9. Centrul Comunitar Persoane Varstnice : 8 posturi, din care unul de conducere .
Din cele 259 posturi aprobate conform statului de functii, activitatile specifice au fost
desfasurate de 222 salariati, 37 de posturi fiind vacante.
Activitatea desfasurata pe parcursul anului 2016 o prezentam in cele ce urmeaza,
evidentiind cazuistica mult mai bogata, comparativ cu anul precedent.
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1 . Serviciul Beneficii sociale
1.1.Compartimentul Monitorizare persoane cu handicap, persoane varstnice si subventii are
rolul de a identifica si de a solutiona problemele comunitatii locale din domeniul protectiei
persoanelor varstnice, a persoanelor cu handicap, precum si acordarea ajutorului pentru incalzirea
locuintei pe perioada anotimpului rece.
Activitati specifice:
1.1.1 Monitorizarea persoanelor cu handicap
Obiectiv: Furnizarea de servicii de calitate care permit persoanelor cu handicap sa fie
indrumate, sa aleaga servicii de suport și îngrijire în funcție de nevoile identificate prin evaluare
Indici de performanta: Gradul de analiză și răspuns la solicitările persoanelor aflate în
dificultate.

Nr.crt Denumire
1

2

3

4

5

6

Anchete
sociale(incadrare/reincadrare in
grad de handicap);(*100 buc.)
Anchete cu privire la situatia
familiilor asistatilor persoanelor cu
handicap;
Dosare indemnizatii insotitor pentru
persoane cu handicap grav care au
asistent personal;
Dosare depuse de persoane cu
handicap care au solicitat angajarea
unui asistent personal;
Persoane cu handicap care au fost
consiliate sau persoane care
urmeaza sa se incadreze in grad de
handicap;
Numarul biletelor pentru transport
urban pentru persoane cu handicap,
asistenti personali, insotitor
persoane cu handicap;(*1000 buc.)

2015

2016

Gradul de
realizare %

31

30

100

60

70

100

120

261

100

46

50

100

65

70

100

18

20

100

1.1.2. Protectia persoanelor varstnice
Obiectiv: Prevenirea marginalizării si excluziunii sociale a vârstnicilor si cresterea calitatii
vietii persoanelor varstnice aflate in stare de risc social, imobilizate la pat sau la domiciliu;
Indici de performanta: Gradul de prevenire a marginalizarii și excluziunii sociale
Gradul de analiză și răspuns la solicitările persoanelor aflate în dificultate;
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Nr.crt

1

2

3

Denumire
Fise sociomedicale necesare
internarii persoanelor varstnice in
centre de ingrijire si asistenta
sociala;
Persoane varstnice si familiile
acestora sprijinite in vederea
completarii dosarului de internare
intr-un centru pentru persoane
varstnice;
Persoane varstnice fara insotitori
legali, care locuiesc singure ce au
fost vizitate periodic si spijinite in
efectuarea cumparaturilor si a
platii utilitatilor;
Distribuirea ajutoarelor alimentare
persoanelor varstnice;(*10 buc.)
Intocmirea documentatiei pentru
incadrarea in grad de handicap
Intocmirea dosarului internarea in
azil (C.I.A.)

4
5
6

2016

Gradul de
realizare %

80

100

100

40

35

100

20

25

90

35

20

100

15

5

100

6

10

100

2015

1.1.3. Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
Obiectiv: Acordarea de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părți din cheltuielile aferente
incalzirii locuintei în perioada sezonului rece
Indici de performanta: Gradul de analiza și răspuns a dosarelor depuse pentru ajutorul de
încălzire a locuintei în sezonul rece;

Nr.
crt.
1

2

3

4
5

Denumire
Persoane indrumate in perioada oct-dec
pentru completarea cererii de solicitare
subventie caldura
Persoane beneficiare de subventie(ale
caror venituri s-au modificat dupa
depunerea dosarului) consiliate si
indrumate;
Cereri pentru gaze, energie electrica si
lemne care au fost verificate si
inregistrate(*100 buc.);
Administratori convocati pentru
instruirea in vederea completarii
formularelor, respective distribuirea
acestora;
Anchete sociale (*10 buc.);

201
5

2016

Gradul de
realizare %

300

300

100

30

50

100

19.4

11

100

120

150

100

12

12

100
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1.2. Compartimentul Venit Minim Garantat, Alocatii, Indemnizatii copii si Burse Scolare asigura,
in principal, persoanelor singure şi familiilor care nu dispun de resursele necesare pentru
satisfacerea unui nivel de trai minimal beneficiile de asistenţă socială, acordate în funcţie de
nevoile identificate ale fiecărei persoane sau familii.

1.2.1. Acordarea venitului minim garantat
Obiectiv: Prevenirea şi combaterea situaţiilor care implicã risc crescut de marginalizare şi
excludere socialã, cu prioritate situaţiilor de urgenţã;
Indici de performanta: Gradul de prevenire a marginalizarii și excluziunii sociale
Gradul de analiză și răspuns la solicitările persoanelor aflate în dificultate
Nr.crt. Denumire
1
Medie anuala dosare in plata
Medie anuala a persoanelor in
2
plata
Sume totale aprobate pentru
3
plata ajutor social(*1000 u)
4
Dosare noi inregistrate
5
Ajutor inmormantare - familii
Ajutor inmormantare – suma
6
(*100)
Ajutor pentru incalzirea cu
7
lemne - familii
Ajutor pentru incalzirea cu
8
lemne - suma(*1000 u)
Ajutoare de urgenta 9
beneficiari
Ajutoare de urgenta 10
suma(*1000 u)
Program POAD - Nr.
11
persoane beneficiare
Abonamente eliberate pentru
12
cantina sociala - media
anuala

Nr.crt
.
1.
2.

Stabilire criterii de
eligibilitate
Anchete sociale efectuate
Anchete sociale efectuate la
solicitarea altor institutii

2015
292

2016
292

Gradul de realizare %
100

738

806

100

799,7

1067

100

138
3

128
5

100
100

25

50

100

215

222

100

76,34

63

100

43

31

100

80,71

75

100

726

726

100

200

200

100

2015

2016

781
14

911

89

Gradul de
realizare %
100
100

1.2.2. Acordarea alocatiilor, indemnizatiilor, burselor scolare
Obiectiv: Identificarea, evaluarea şi acordarea de sprijin material şi financiar familiilor cu
copii în întreţinere;
Indici de performanta: Gradul de analiză și răspuns la solicitările persoanelor aflate în
dificultate; Gradul de întocmire a dosarelor în vederea acordării de prestatii și beneficii sociale.
Dosare

2015

2016

Gradul de realizare
%

Legea nr. 156/2000 – dovezi eliberate

5

12

100

Legea nr. 277/2010 – privind alocatia
pentru sustinerea familiei – dosare noi

109

117

100

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

244

227

100

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

127

124

100

Legea nr. 61/1993 – alocatia de stat pentru 453
copii – dosare inregistrate

386

100

Legea nr. 61/1993 – alocatia de stat pentru 4
copii cu handicap – dosare inregistrate

6

100

H.G 1448/2004 privind Programul
National de Protectie Sociala “Bani de
Liceu”

41

35

100

H.C.L 219/2013 – privind acordarea
tichetelor sociale in cadrul Proiectului
“Eu vreau sa merg la scoala”

160

160

100

Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participarii in invatamantul prescolar

0

79

100

Legea. nr. 277/2010 – privind alocatia pentru 2015
sustinerea familiei
dispozitii acordare alocatie pentru sustinerea
105
familiei
dispozitii suspendare plata alocatie pentru
sustinerea familiei, pentru neplata datoriilor 9
catre bugetul de stat
dispozitii suspendare plata alocatii pentru
sustinerea familiei pentru neprezentare
196
adeverinte in termen de 3 luni
dispozitii reluare plata pentru alocatia pentru
126
sustinerea familiei
dispozitii reluare plata pentru persoanele care
1
si-au achitat obligatiile catre bugetul local
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2016

Gradul de
realizare %

107

100

44

100

165

100

101

100

44

100

dispozitii incetare plata alocatie pentru
sustinerea familiei
dispozitii privind modificare a dosarelor de
alocatie pentru sustinerea familiei

97

124

100

99

115

100

H.C.L 219/2013 – Acordarea tichetelor sociale in cadrul Proiectului “ Eu vreau sa
merg la scoala”
H.C.L 219/2013

2015

2016

Gradul de realizare
%

H.C.L 219/2013 - dispoztii de
acordare a dreptului

157

160

100

H.C.L 219/2013 - dispoztii de
incetare a dreptului

7

33

100

Legea 248/2015 – Stimularea participarii in invatamantul prescolar.
Dosare
Legea nr. 248/2015 - dispoztii de acordare a
dreptului
Legea nr. 248/2015 - dispoztii de neacordare a
dreptului
Legea nr. 248/2015 - dispoztii de suspendare a
dreptului
Legea nr. 248/2015 - dispoztii de reluare a
dreptului
Legea nr. 248/2015 - dispoztii de incetare a
dreptului

2015 2016

Gradul de
realizare %

0

79

100

0

1

100

0

5

100

0

2

100

0

5

100

Ordinul 219/2006 privind activitatile de indentificare interventie si monitorizare a copiilor care
sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate.
Dosare
2015
2016
Gradul de realizare
%
Ordinul nr.
219/2006 –
dispozitii aprobare
plan de servicii

13

12

100
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Anchete sociale efectuate

2015

2016

Gradul de
realizare %

Legea nr. 272/2004 - Anchete sociale efectuate

195

165

100

Legea nr. 272/2004 - Minori - referiti DGASPC Ialomita
27
in vederea instituirii unei masuri de protectie;

19

100

Legea nr. 272/2004 - Familii - ce au Planuri de Servicii
112
intocmite si beneficiaza de prestatii si servicii

91

100

Ordinul nr. 219/2006 - Anchete sociale efectuate

136

184

100

Legea nr. 15/2003 - Anchete sociale efectuate

43

15

100

H.C.L 219/2013 - Anchete sociale efectuate

157

160

100

Legea nr. 248/2015 - Anchete sociale efectuate

0

79

100

Pentru acoperirea cheltuielilor cu plata beneficiilor sociale, din cadrul Serviciului
“Beneficii Sociale”, s-au alocat in anul 2016 urmatoarele sume :
Denumire ajutor

Numar mediu dosare

Plati efectuate in anul
2016

Dosare indemnizatii
insotitor pentru persoane
cu handicap grav

261

2.811.693 lei

Ajutoare de urgenta –
conform H.C.L 120/2012

31

73.221 lei

Tichete sociale in cadrul
Proiectului “Eu vreau sa
merg la scoala”

160

99.470 lei

Legea nr. 248/2015 privind 79
stimularea participarii in
invatamantul prescolar

16.150 lei

Bilete pentru transport
urban pentru persoane cu
handicap, asistenti
personali, insotitor
persoane cu handicap

160

14.916 lei

Ajutor pentru incalzirea
locuintei cu lemne,
conform Legii 416/2001

222

65.966 lei

Ajutor inmormantare –
conform Lg. 416/2001

5

5.000 lei

Subventia pentru incalzirea 100
locuintei cu lemne,
conform O.U.G. 70/2011

15.399 lei
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2. SERVICIUL BUGET- CONTABILITATE
Activitatea Serviciului buget contabilitate, achiziţii publice, relatii cu publicul si locuinte
sociale urmăreşte realizarea eficientă a atribuţiilor pentru atingerea obiectivelor stabilite prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991,
republicată, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea instituţiilor
publice, precum şi alte reglementări contabile in vigoare.
Pentru asigurarea resurselor, financiare şi materiale necesare bunei funcţionări a
Serviciului Public de Asistenta Sociala şi gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din dotare
şi creşterea eficienţei utilizării acestora, Serviciul buget contabilitate şi achititii publice a întreprins
următoarele activităţi:
Buget – Contabilitate:
Conform H.C.L nr. 8/11.02.2016 bugetul de cheltuieli al Serviciului Public de Asistenta
Sociala Slobozia pe anul 2016 a fost in suma de 1.296.000 lei la Capitolul 66.02 si de 8.487.937 lei
la Capitolul 68.02, iar la activitatea autofinantata bugetul de venituri si cheltuieli a fost de 95.000
lei. Pe parcursul anului au fost operate mai multe rectificari si virari de credite ale bugetului, iar in
urma influentelor bugetul final a fost de 21.000 lei la capitolul 65.2A, 1.376.000 lei la Capitolul
66.2A si 9.735.937 lei la Capitolul 68.2A, sume ce au ca sursa de finantare bugetul local. Sumele
alocate anului 2016 au fost repartizate astfel:
Capitolul 65.2A – 21.000 lei – tichete gradinita
Capitolul 66.2A – 1.376.000 lei (asistenta medicala)
- cheltuieli de personal - 1.260.000 lei
- cheltuieli materiale

- 80.000 lei

- cheltuieli de capital

-36.000 lei

Capitolul 68.2A – 9.735.937 lei
- cheltuieli de personal - 4.312.000 lei
- cheltuieli materiale

- 1.866.300 lei

- asistenta sociala

- 3.099.700 lei

- cheltuieli de capital

- 457.937 lei

Capitolul 68.10 – 95.000 lei (Autofinantata)
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Conform executiei bugetare la data de 31.12.2016 situatia se prezinta astfel:
- la cap 65.2A – pe parcursul anului 2016 au fost achizitionate un numar de 323 de
tichete gradinita ce au fost distribuite conform legii.
CAPITOLUL

BUGET 2016

65.2A

lei

Asistenta sociala
(tichete gradinita)

21.000

EXECUTIE

PROCENT

31.12.2016

REALIZAT

lei

%

16.150,06

76.9

- la cap. 66.2A – pe parcusul anului 2016 au fost achitate drepturile salariale aferente
personalului medical din cadrul cabinetelor medicale scolare si a asistentilor comunitari,
au fost achizitionate medicamente si materiale sanitare conform referatelor intocmite si sau achitat serviciile prestate privind ridicarea de deseuri medicale si service aparatura
medicala, conform executiei de mai jos.
CAPITOLUL

EXECUTIE

PROCENT

31.12.2016

REALIZAT

lei

%

Cheltuieli de personal 1.260.000

1.202.910

95.5

Cheltuieli materiale

80.000

37.208.9

46.5

Cheltuieli de capital

36.000

35.998.99

100

66.2A
Asistenta medicala

BUGET 2016
lei

- la cap. 68.2A – bugetul aprobat si executia cheltuielilor este conform tabelului de mai jos:

CAPITOLUL

EXECUTIE

PROCENT

31.12.2016

REALIZAT

lei

%

Cheltuieli de personal 4.312.000

4.291.817

99.5

Cheltuieli materiale

1.866.300

1.782.931,98

95.5

Asistenta sociala

3.099.700

3.085.644,98

99.5

Cheltuieli de capital

457.937

335.220,87

73.2

68.2A
Asistenta Sociala

BUGET 2016
lei

Capitolul 68.2A cuprinde mai multe subcapitole, detaliat dupa cum urmeaza:
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- la subcap. 68.2A.04 – CENTRU PERSOANE VARSTNICE- sumele au fost alocate
pentru achizitionarea de furnituri de birou, materiale curatenie, plata facturilor de utilitati,
serviciile prestate conform contractelor in derulare si alte materiale si bunuri si servicii necesare
desfasurarii activitatii centrului.
SUBCAPITOLUL
68.2A.04

BUGET 2016

CENTRU PERSOANE

LEI

EXECUTIE
31.12.2016
LEI

VARSTNICE
Cheltuieli materiale

32.900

27.871

PROCENT REALIZAT
%

84.7

- la subcap. 68.2A.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate- 2.618.242 lei – suma
folosita pentru achitarea integrală a drepturilor salariale ale asistentilor personali ai persoanelor
cu handicap, 2.811.693 lei sume reprezentand indemnizatii handicap, iar 14916 lei reprezinta
decontarea transporului persoanelor cu handicap.
SUBCAPITOLUL
68.2A.05.02

EXECUTIE

ASISTENTA SOCIALA BUGET 2016
IN CAZ DE

31.12.2016

LEI

LEI

INVALIDITATE

Cheltuieli de personal
(asistenti personali)

PROCENT REALIZAT
%

2.621.000

2.618.242

99.9

2.833.700

2.826.609

99.7

Asistenta sociala
(indemnizatii handicap
si transport persoane cu
handicap)

- la subcap. 68.2A.06 sumele au fost alocate pentru activitatile desfasurate de catre Directie
(cheltuieli de functionare Sediu SPAS), Centru Multifunctional Bora si Centru persoane fara
Adapost Bora. Suma de 1.673.575 lei reprezinta cheltuieli salariale pentru intreg personalul SPAS
(functionari publici si personalul contractual de la toate centrele aflate in subordinea SPAS)
- cheltuielile materiale cuprind cheltuielile aferente utilitatilor in suma de 40.531 lei,
furnituri de birou – 18. 514 lei, materiale si prestari servicii (servicii paza Centre Bora, contracte
de service calculatoare si copiator, achizitii de toner, cartuse si alte materiale pentru functionarea
Centrului Multifunctional Bora) – 145.285 lei, 183.891 lei pentru prestari servicii informatice,
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achizitii de materiale consumabile, servicii de paza sediu SPAS, prestari servicii SSM si alte servicii
prestate conform contractelor in derulare, 41.166 lei suplimentul cald acordat celor 47 de copii din
Centrul Multifunctional Bora, pentru asigurari si servicii de medicina muncii, etc.
- la cheltuieli de asistenta sociala – 114.869 lei - sumele au fost alocate pentru acoperirea
cheltuielilor cu subventia lemne conform OUG 70/2011 si pentru tichete sociale acordate
conform HCL 219/2013.
SUBCAPITOLUL 68.2A.06
ASISTENTA SOCIALA PENTRU
FAMILIE SI COPII

BUGET

EXECUTIE

(Directie, Centru Multifunctional

2016

31.12.2016

Bora, Centru Persoane fara

LEI

LEI

Cheltuieli de personal

1691.000

1.673.575

98.9

Cheltuieli materiale

598.300

559.363

93.4

Asistenta sociala

116.500

114.869

98.6

Cheltuieli de capital

457.937

335.221

73.2

PROCENT REALIZAT
%

Adapost)

- la subcap. 68.2A.15.01 – ajutor social si ajutoare de urgenta – 73.221 lei alocatii pentru
ajutoare de urgenta acordate conform legii, 65.966 lei reprezinta subventie lemne ajutor social
conform OUG 70/2011 art.25 , iar 5.000 lei ajutoare de inmormantare persoane aflate in ajutor
social.
SUBCAPITOLUL
68.2A.15.01
AJUTOR SOCIAL SI
AJUTOARE DE URGENTA

Asistenta sociala

EXECUTIE

BUGET 2016

31.12.2016

LEI

LEI

149.500

144.187

PROCENT REALIZAT
%

96.4

- la subcap. 68.2A.15.02 – Cantina sociala - suma de 1.044.570 lei reprezinta cheltuieli cu
utilitatile in suma de 48.593 lei, prestari servicii paza cantina, servicii RSVTI centrale termice,
alte materiale si servicii cu caracter functional – 121.748 lei, alimente – 848.096 lei pentru un
numar de 200 persoane beneficiare de cantina, precum si alte materiale consumabile cu caracter
functional.
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SUBCAPITOLUL
68.2A.15.02
CANTINA SOCIALA
Cheltuieli materiale

EXECUTIE

BUGET 2016

31.12.2016

LEI

LEI

1.069.400

1.044.570

PROCENT REALIZAT
%
97.7

- la subcap. 68.2A.50.50 – Centru de zi- 151.127 lei reprezinta cheltuieli cu achizitia de
furnituri, materiale de curatenie, cheltuieli cu utilitatile in suma de 22.717 lei, 16.916 lei cheltuieli
cu materiale si prestari servicii, 88.847 lei cheltuieli cu hrana celor 45 de copii ce beneficiaza de
serviciile Centrului de zi, precum si alte materiale si prestari servicii.

SUBCAPITOLUL
68.2A.15.02
CENTRU DE ZI
Cheltuieli materiale

EXECUTIE

BUGET 2016

31.12.2016

LEI

LEI

165.700

151.127

PROCENT REALIZAT
%
91.2

- la cap. 68.10 – autofinantata – au fost achitate facturi in suma de 33.265 lei pentru
achitarea utilitatilor persoanelor chiriase de la Centru Social, iar suma disponibila la sfarsitul
anului 2016 era de 22.735 lei.
CAPITOLUL

BUGET 2016

EXECUTIE 31.12.2016

68.10

lei

lei

95.000

33.265,15

DISPONIBIL la
31.12.2016
lei
22.734,85

Totodata mentionez faptul ca la data de 31.12.2016 SPAS Slobozia figureaza cu facturi
neachitate in suma de 178.742 lei la sectiunea functionare.
Procentul de realizare a execuţiei bugetare este de 92.10 %, cheltuielile fiind
efectuate în cursul perioadei de raportare cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea în
creditele repartizate, conform filei de buget final aferent anului 2016 şi a contului de execuţie
bugetară încheiat la data de 31.12.2016.
Activitatea financiar contabilă a instituţiei, aferentă anului 2016, este reflectată fidel
în situaţiile financiare depuse, întocmite conform O.M.F.P. nr. 980/2010, şi anume: bilanţ contabil,
contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, contul de execuţie a bugetului
instituţiei publice - cheltuieli, disponibil din mijloace cu destinaţie specială, plăţi restante, situaţia
activelor şi datoriilor instituţiilor publice, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice,
anexele şi notele.
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Creditele bugetare deschise la titlul 10 „Cheltuieli de personal” au fost utilizate
pentru achitarea integrală a drepturilor salariale atât pentru personalul propriu (559.363 lei), cît şi
pentru asistentii personali (2.618.242 lei) si cadrele medicale scolare (1.202.910 lei), precum şi
pentru achitarea obligaţiilor aferente acestor drepturi la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor
sociale de stat.
La titlul 20 „Cheltuieli materiale şi servicii” au fost asigurate stocurile de materiale
strict necesare desfăşurării activităţii (rechizite, materiale de curăţenie, carburanţi etc.) şi a fost
achitată contravaloarea tuturor facturilor de utilităţi, precum şi a lucrărilor executate si serviciilor
prestate.
La capitolul 57 ,,Asistenta sociala” s-au achitat indemnizatii handicap, indemnizatii
CO persoane cu handicap, subventie lemne, tichete sociale, transport persoane cu handicap,
ajutoare de urgenta si de inmormantare.
La sectiunea de dezvoltare ,,Cheltuieli de capital“ au fost efectuate lucrari conform
listei de investitii aprobata, dupa cum urmeaza:
 sediu SPAS (cortina rezistenta la foc si termoizolatie tavane sediu SPAS) –
22.428 lei
 Proiectare si amenajare anexa Cantina Sociala – 233.839 lei
 Proiectare si executie instalatie gaze anexa Cantina Sociala – 38.659 lei
 Dotari independente (camere video) – 10.407 lei
 Separare alimentare energie electrica locuinte sociale – 10.138 lei
 Expertiza tehnica si proiectare acoperis sediu SPAS – 19.749 lei.
In anul 2016 s-au efectuat un numar de 4.492 achizitii directe prin programul SEAP
in suma de 467.231 lei. Durata medie a unui proces de achizitie este de 3 zile lucratoare.
Serviciul Public de Asistenta Sociala nu a efectut nicio licitatie in anul 2016.
Printre activitatile efectuate de buget contabilitate putem enumera urmatoarele:
- organizarea si conducerea evidentelor financiar-contabile sintetice si analitice in
concordanta cu planul de conturi al institutiilor publice;
- organizarea gestiunilor si a evidentei tehnico-operativa, primirea si eliberarea mijloacelor
materiale si banesti in patrimoniul institutiei publice;
- analizarea referatelor de la compartimentele serviciului pentru intocmirea bugetului
anual;
- intocmirea bugetului pentru anul 2016;
- urmarirea si analizarea bugetului pe trimestre, intocmirea de virari de credite si acte
necesare pentru rectificare bugetara;
- modificarea si intocmirea bugetului dupa rectificari de buget si virari de credite;
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- urmareste si respecta prevederile privind organizarea, efectuarea si valorificarea actiunii
de inventariere a patrimoniului institutiei publice;
- lunar si de cate ori a fost nevoie analizarea structurii conturilor si propunerea pentru
alimentare a conturilor in functie de prevederea bugetara;
- intocmirea de situatii pentru directia economica (monitorizare salarii, executie cheltuieli
din TVA, deschideri de credite, plati restante etc);
- intocmirea si transmiterea de situatiilor lunar conform ordinului 2281/2009;
- intocmirea si transmiterea situatiilor catre Directia de Statistica Slobozia, Trezoreria
Slobozia, AJPIS Ialomita, DSP Ialomita etc;
- verificarea referatelor de necesitate la alimente si materiale cu facturile de la furnizori;
- calcularea si inregistrarea bonurilor de benzina, a bonurilor de consum si a listelor de
alimente;
- inregistrarea donatiilor si sponsorizarilor;
- inregistrarea in contabilitate a tuturor facturilor de alimente si materiale de la Cantina
Sociala si cabinet medical Bora, Centru de zi, Centru Multifunctional Bora, Centru persoane fara
adapost Bora, Centru persoane varstnice, Cabinete Medicale Scolare si Directie. In anul 2016 s-au
inregistrat un numar de 1696 facturi.
- intocmirea dispozitiilor bugetare si ordinelor de plata pentru platile catre furnizori;
- intocmirea de propuneri, angajamente si ordonantari pentru plata furnizorilor si
depunerea acestora la persoana responsabila cu viza CFP pentru obtinerea acesteia;
- intocmirea de OP pentru plata facturilor catre furnizori;
- inregistrarea in contabilitate a acestor plati;
- efectuarea de plati in numerar pentru persoane fizice si juridice pe baza de documente
legal intocmite;
- intocmirea machetei lunare catre DSP privind necesarul de credite pentru plata salariilor;
- intocmirea si transmiterea catre DSP a executiei lunare privind plata salariilor si
disponibilul ramas;
- debitarea lunara a chiriasilor de la caminul 13 la chirie, apa, gunoi, energie electrica si
gaze;
- inregistrarea lunara a dobanzii aferente garantiilor materiale;
- inregistrarea dispozitiilor la ajutor social si subventie lemne necuvenita;
- intocmirea de propuneri, angajamente si ordonantari pentru plata indemnizatiilor
handicap, indemnizatii CO persoane cu handicap, subventii lemne, tichete sociale, tichete gradinita
si ajutoare de urgenta;
- depunerea acestora la persoana responsabila cu viza CFP pentru obtinerea acesteia;
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- depunerea actelor pentru plata la Trezoreria Slobozia;
- intocmirea de CEC-uri, note de plata pentru diverse plati;
- introducerea in programul de salarii a pontajelor, retinerilor din salarii calculul
drepturilor băneşti aferente concediilor de odihnă şi a concediilor de boală pentru salariaţi, ori de
câte ori este nevoie si altor acte pentru intocmirea statelor de salarii pentru angajatii SPAS –
functionari publici, angajatii de la Cantina Sociala si Cabinet medical Bora, Centru de zi, Centru
Multifunctional Bora, Centru persoane fara adapost Bora, Centru persoane varstnice, Cabinete
Medicale Scolare si Directie si asistenti personali;
- intocmirea de propuneri, angajamente si ordonantari pentru plata salariilor, dar si a OPurilor catre banci;
- intocmirea notei contabile la salarii si inregistrarea in contabilitate a datelor;
- intocmirea si depunerea la Statistica a situatiilor lunare;
- intocmirea declaratiei la salarii si depunerea acesteia;
- participarea la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de
inventar, mijloacelor banesti ori de cate ori este nevoie;
- propunerea de masuri de casare, imputare, etc;
- evidenta imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitantiere, cecuri, foi de varsamant)
- realizarea punctajului la venituri si cheltuieli intre situatia la zi realizata de biroul buget si
executia Trezoreriei municipiului Slobozia si confruntarea cu extrasele de cont;
- urmareste si raspunde de executia bugetara din faza de angajare a cheltuielilor si pana la
executie, conform prevederilor referitoare la angajare, lichidare, ordonantare si plata;
- verificarea existentei vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la
baza angajarii platilor de catre institutie, precum si a altor documente care necesita aceasta viza;
- inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza operatiunilor contabile,
in mod sistematic si cronologic;
- inregistrarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar in registrul de inventar;
- intocmirea si inregistrarea in evidenta contabila a tuturor notelor contabile in vederea
intocmirii balantei de verificare lunare;
- verificarea conturile analitice pentru conformitate cu balanta sintetica;
- inregistrarea tuturor operatiunilor contabile in fisele de cont;
- intocmirea si inaintarea catre Primaria Municipiului Slobozia a bilantului trimestrial si
anual privind activitatea institutiei;
- trimestrial, până la data de 20 ale lunii următoare încheierii trimestrului, intocmirea dării
de seamă trimestriale;
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- redactarea, ori de câte ori este nevoie, de proiecte de hotărâri, expuneri de motive precum
şi rapoarte;
- participarea la sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentand
situatiile cerute de membrii acestora;
- prezentarea de rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de Primar, Consiliul
Local;
- emiterea de note de plata pentru fiecare locatar, in vederea achitarii debitelor:
- urmarirea incasarilor debitelor si somarea debitorilor;
- intocmirea lunara a situatiilor incasarilor si a debitelor pentru locuintele sociale;
- repartizarea cheltuielilor privind consumul de gaz, energie electrica, apa, salubritate,
chirie pentru fiecare apartament si afisarea tabelelor privind debitele la Centrul Social;
- introducerea chitantelor in registrul electronic;
- arhivarea documentelor.

Relatii cu Publicul
- zilnic se inregistreaza fiecare cerere adusa de fiecare persoana in parte, institutii, ajutor
social, anchete sociale, concediu odihna, chirie si modificari chirie, rapoarte de evaluare a
persoanelor cu handicap, cereri pentru eliberarea cartii de identitate, adeverinte salariu, referate
hrana pentru cantina si centru de zi, pontajele serviciului, referate pentru suspendari abonamente
cantina sociala, facturi ale intregului serviciu, alte cereri si plangeri ale oamenilor, promovari,
delegatii, ajutor inmormantare, orice document care intra in acest serviciu;
- se inregistreaza subventie gaze si lemne ;
- colaboreaza si inregistreaza documente cantina sociala ;
- colaboreaza si inregistreaza documente centru de zi ;
- colaboreaza si inregistreaza documente cabinet medical Bora ;
- stampilarea si completarea abonamentelor de la cantina ;
- face legaturi telefonice ;
- de doua ori pe zi se merge cu mapa la director pentru semnaturi si se imparte
corespondenta pe compartimente ;
- stampilarea documentelor ;
- se ocupa de inregistrarea tuturor documentelor venite din partea scolilor , si a cadrelor
medicale din cadrul cabinetelor medicale scolare;
- in anul 2016 s-au alocat 23.908 numere de inregistrare pe compartimentul relatii cu
publicul
- primirea de cereri, intocmirea si eliberarea adeverintelor pentru ajutorul de inmormantare
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- eliberarea de bonuri de munca pentru Legea 416/2001
- eliberarea de adeverinte pentru handicap : asistenti personali, insotitori si persoane cu
handicap
- eliberarea anchetelor sociale si adeverinte asistenti medicali
- distribuirea de lapte praf pentru copii 0-12 luni

3. Serviciul Managementul Resurselor Umane

Pentru anul 2016, numarul de personal propus si aprobat pentru Serviciul Managemntul
Resurselor Umane pentru a functiona in cadrul Serviciului de Asistenta Sociala este de 181 posturi
din care:
 4 posturi functii publice din care: 1 functionar public cu functie de conducere;
3 functionari publici cu functie de executie
 37 posturi personal medical (asistenta medicala si de medicina dentara in unitatile de
invatamant/ asistenta medicala comunitara)
 140 posturi asistenti personali.
 Din total posturi aprobate, la 31.12.2016, Serviciul Managementul Resurselor Umane avea un
nr. de 171 de salariati, respectiv functionari publici si personal contractual dupa cum
urmeaza:
- 3 posturi ocupate ( functii publice), din care:
1 post functie publica de conducere;
2 posturi functii publice de executie
- 1 post functie publica de executie temporar vacant, ca urmare a suspendarii raportului
de serviciu pentru crestere si ingrijire copil;
 Compartiment Asistenta medicala comunitara, asistenta medicala si de medicina dentara
(personal contractual):
- 37 posturi aprobate, din care:
31 posturi ocupate;
6 posturi vacante.
La acest compartiment, in cursul anului 2016, s-a organizat si desfasurat concurs pentru
ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de asistent medical comunitar debutant;
In urma desfasurarii concursurilor s-au ocupat 2 ( doua) posturi, dintre care unul s-a vacantat
prin neprezentare la post.
De asemenea, pe parcursul anului 2016, a fost transformat prin HCL un post de Medic specialist
in Medic.
La compartimentul Asistenti personali situatia s-a prezentat astfel: In cursul anului 2016 din
140
posturi aprobate, fluctuatia asistentilor personali a fost urmatoarea:
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Nr. posturi
aprobate prin
HCL
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

LUNA
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE

Nr. asist. in
plata
anul 2015
134
135
137
138
137
137
136
133
133
133
139
137

Nr. asist. in
plata
anul 2016
135
135
137
135
136
137
138
137
139
139
138
137

In cadrul serviciului, activitatile au fost urmatoarele:
- Pregatirea, verificarea, intocmirea si transmiterea in REVISAL a operatiunilor efectuate
la contractele individuale de munca. Evidenta la zi a concediilor de odihna si a indemnizatiilor
acordate persoanelor cu handicap grav, in perioada concediilor de odihna ale asistentilor
personali.

S-au eliberat adeverinte privind calitatea de salariat si veniturile obtinute, la
solicitarea oricarui salariat, s-au intocmit referate privind popririle pe salarii, in baza
instiintarilor emise de catre executorii judecatoresti sau banci. De asemenea, s-au intocmit
toate raportarile si situatiile trimestriale, semestriale si anuale prevazute de lege, catre
institutiile solicitante, respectiv A.N.F.P. D.M.S.S.F. IL., A.N.P.I.S., C.J.P. IL., C.J.A.S.S.,
A.J.O.F.M. IL., D.S.P., Institutia Prefectului, D.G.A.S.P.C, Ministerul Muncii.

Realizat procedura de numire, intocmit referat/ anexa stabilire salariu in vederea
emiterii actului administrativ de numire in functiile publice de executie pentru 5 posturi publice
(Inspector/ clasa I/ grad profesional debutant ( 3 posturi), Inspector/ clasa I/ grad profesional
principal ( 1 post) si Referent / clasa III/ grad profesional asistent (1 post). Intocmit adresa
catre ANFP cu inaintarea actului administrativ si efectuarea operatiunii de numire in functia
publica de executie in Portalul de gestiune a documentelor de raportare in ceea ce priveste
evidenta functiilor si a functionarilor publici in conformitate cu prevederile H.G. 553/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Pregatit documentatia, efectuat demersuri si angajat personal contractual pentru 1
post de Ingrijitor la sediu S.P.A.S. si 1 post de Muncitor calificat I la Centrul de ingrijire de zi;

Intocmit documente de incetare a contractului de munca pentru 21 asistenti
personali si a 1 (unu) functionar public, modificare raporturi de serviciu prin “ mutare“: a 2
functionari publici prin mutare definitiva pe post vacant si mutare cu repartizarea postului,
precum si pentru reluarea activitatii din suspendare a 1 functionar public;

Intocmit documentatie de angajare pentru 21 asistenti personali si prelungirea
duratei C.I.M. cu acte aditionale pentru 66 asistenti personali;

Calculat vechime in munca / stabilit drept concediu de odihna in functie de
vechimea in munca in conformitate cu prevederile legale pentru tot personalul SPAS;

Acordarea gradatiilor corespunzatoare transei de vechime in munca pentru toti
salariatii, functionari publici / personal contractual;

Evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale, a concediilor fara plata si
a altor tipuri de concedii pentru tot personalul SPAS;
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Intocmirea pontajelor lunare pe baza condicii de prezenta, evidenta si verificarea
pontajelor tuturor serviciilor (centrelor), compartimentelor;

Intocmirea/ actualizarea Dosarelor profesionale ( in sistem electronic) ale
functionarilor publici;

Pregatit documentatie si efectuat demersuri cu privire la examenul de promovare
in grad superior a 1 (unu) functionar public, promovare in clasa profesionala a 2 (doi)
functionari publici si numire in functie publica definitiva a 1 (unu) functionar public;

Pregatit documentatie si efectuat demersuri cu privire la concursurile/examenele
de promovare in treapta profesionala a 1 (unu) salariat din categoria personalului
contractual;

Pregatit documentatie si efectuat demersuri cu privire la concursurile/examenele
de recrutare - 6 functii publice de executie vacante si a 3 functii publice temporar vacante si a
2 functii contractuale de executie;

Intocmit situatii/ adrese catre Scoli si Gradinite, catre Inspectoratul Scolar
Judetean sau ale institutii cu care SPAS are relatii de colaborare, planificarea cadrelor
medicale in vederea asigurarii competitiilor sportive conform Calendarului competitional –
anul scolar 2016-2017, planificarea asistentei medicale pentru tabere scolare, concursuri,
examene de bacalaureat sau olimpiade scolare, planificarea serbarilor de Craciun, asigurarea
personalului medical pentru perioade caniculare sau alte situatii de urgenta;

Intocmit rapoarte de evaluare, fise de post pentru personalul din structura,
programare concedii de odihna, plan de perfectionare pentru personalul din subordine;

Intocmirea si actualizarea la zi a statului de personal si a statului de functii cu
toate modificarile intervenite din punct de vedere legislativ, ca urmare a promovarilor in grad
profesional/ numirii in functie publica, acordarii gradatiilor corespunzatoare transelor de
vechime in munca, majorarilor salariale acordate conform hotararilor, ordonantelor sau legilor
in vigoare;

Stabilit salarii de baza pentru functionarii publici, personalul contractual potrivit
O.U.G. nr. 20/ 09.06.2016, cu modificarile si completarile ulterioare precum si pentru
personalul didactic conform Legii nr. 85/ 2016 si H.G. nr. 614/ 2016 pentru perioada octombrie
2008 - 13 mai 2011;

Activitate de secretariat si presedinte comisie de monitorizare in cadrul sistemului
de control intern managerial. Intocmire proceduri operationale si documente corespunzatoare
Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/ 2015, cu modificarile si completarile
ulterioare.

In anul 2016 a fost facuta o sesizare privind abateri disciplinare a unui medic din
cadrul Compartimentului Asistenta medicala comunitara, asistenta medicala si de medicina
dentara.
Compartimentului Asistenta medicala comunitara, asistenta medicala si de medicina dentara

3.1. Asistenta medicala scolara
Asistenta medicala in scoli si gradinite a fost asigurata de cei 3 medici generalisti si 23
asistenti medicali.
*Alte activitati: instruire igienico-sanitara, anchete alimentare, educatie pentru sanatate,
promovarea activitatilor fizice, prevenirea fumatului, alcoolului si a consumului de droguri,
promovarea unui stil de viata sanatos.
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2015

2016

consultatii

20.446

16.083

Nr.
tratamente

10.768

18.883

Nr. triaje
41.171
epidemiologic
e

40.649

Nr. examene
de bilant

3.043

3.782

Nr. vaccinari

328

0

Nr.
somatometrii

8.064

6.529

*Alte
activitati

2.939

1.209

3.2. Cabinete scolare stomatologice
In cadrul cabinetelor scolare stomatologice sunt angajati 3 medici stomatologi si 2 asistente
medicale care au desfasurat urmatoarele activitati:

Nr. consultatii
Nr. tratamente
Nr. elevi
educatie
dentara

2015
5.570
6.631

2016
3.720
5.115

1.375

2.302

3.3. Mediator sanitar
Mediatorul sanitar a efectuat 160 de campanii de sanatate publica in comunitate, a participat la
campania de vaccinare - 32 copii, 2.010 vizite la domiciliu si alte activitati.

Nr. persoane
catagrafiate
Nr. gravide
Lehuze
Copii 0-18 ani

2015

2016

32

78

18
16

13
21
40

3.4 Asistenti comunitari
In cadrul compartimentului isi desfasoara activitatea 2 asistenti comunitari.
Activitatile desfasurate de asistentii comunitari au fost:
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Raportare
adulti/varstnici
Nr. pers. catagrafiate
Nr. copii 0-18 ani
Nr. varstnici (peste 65
ani)
Nr. persoane inscrise la
medicul de familie
Nr. femei de varsta
fertila (15 -45 ani)
Nr. femei care utilizeaza
metode contraceptive
Nr. decese adulti la
spital
Nr. decese adulti la
domiciliu
Nr. persoane cu risc
social
Nr. persoane neinscrise
la medicul de familie
Nr. cazuri violenta in
familie
Nr. varstnici fara familie
Nr. varstnici cu nevoi
socio-medicale
Nr. adulti cu TBC
Nr. adulti cu handicap
Raportare Copii
Nr. copii luati in
evidenta
Nr. nou-nascuti
Nr. prematuri
Nr. copii alimentati
exclusiv natural
Nr. imbolnaviri acute
Nr. cazuri boli
infectioase
Nr. cazuri cronice
Nr. cazuri rahitism
Nr. cazuri anemie
Nr. cazuri cu nevoi
speciale
Nr. cazuri copii
abandonati/institutionali
zati
Nr. cazuri sociale
Raportare gravide
Nr. gravide depistate in
teritoriu
Nr. mame minore
Nr. gravide minore

2015

2016

3.997
307

4.088
1418

1.139

581

10

5

1473

829

418

665

2

1

1

1

26

18

5

7

8

4

12

9

4

11

4
50
2015

0
51
2016

319

147

28
3

21
3

88

33

92

-

1

5

3
1
8

3
15
16

15

1

2

0

20
2015

20
2016

30

40

-

6
9
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Nr. gravide neinscrise la
MF
Nr. gravide inscrise de
AMC la MF din nr.
neinscrise depistate
Nr. gravide cu probleme
sociale
Nr. gravide cu probleme
medicale (sarcina de
risc)
Nr. consultatii prenatale
Nr. total avorturi
spontane
Nr. gravide care au
acceptat consilierea
Nivel educational
gravida
-fara instruire
-Scoala primara
-Studii liceale
Nr. actiuni educatie
sanitara








1

3

1

2

14

24

4

5

84

39

1

0

30

40

26

21

2
3

10
8

48

10

Actiuni educatie sanitara:
Sanatatea orala;
Contraceptia;
Diabetul;
BPOC;
Violenta impotriva femeilor;
HIV/SIDA;
Stil de viata sanatos (fructele si legumele) - actiuni desfasurate la clasa 0, Liceul de arte „Ionel
Perlea“ si gradinita „Dumbrava Minunata“, Grupa Piticilor.

4. ASISTENTA JURIDICA
Compartimentul “Asistenta juridica” a acordat asistenta si consilierea juridica
persoanelor din cadrul institutiei in scopul de a rezolva problemele ivite in relatiile cu beneficiarii
de servicii sociale, precum si a beneficiarilor de prestatii si servicii sociale cu privire la drepturile
si obligatiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale.
De asemenea Compartimentul “Asistenta Juridica” a asigurat rezolvarea corespondentei
de natura juridica, studierea zilnica a Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I-Legi, Decrete,
Hotarari si alte acte- informarea/repartizarea legislatiei specifice catre salariatii fiecarei
structuri, redactarea si inaintarea de somatii de plata catre chiriasii debitori din cadrul Centrului
social situat in Slobozia, Strada Viilor, nr. 61, redactarea/avizarea contractelor, conventiilor
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incheiate de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala Slobozia, intocmirea si inaintarea catre
Consiliul Local Slobozia a documentatiei cu propunereile de HCL, avizarea si contrasemnarea
actelor cu caracter juridic.
Compartimentul “Asistenta Juridica” a redactat si a asigurat comunicarea catre
compartimentele/persoanele interesata a unui numar de 227 de Decizii dupa cum urmeaza:
 decizii numire in functie publica;
 decizii incetare raport de serviciu/contract individual de munca;
 decizii avansare in gradatie corespunzatoare transei de vechime in munca;
 decizii infiintare/ridicare poprire;
 decizii promovare in clasa/grad profesional;
 decizii stabilire drepturi salariale;
 decizii numire in functii publice ca urmare a schimbarii denumirii structurii;
 decizii comisii concurs recrutare/promovare;
 decizii admitere in Centru pentru Persoane Varstnice;
 decizii numire indrumator pentru functionarii publici debutanti;
 decizii acordare drepturi salariale cadre didactice

5. Centrul de Ingrijire de Zi
1. Profil organizational
Activitatea Centrului de Ingrijire de Zi se desfasoara in conformitate cu strategiile nationale
si judetene in domeniul asistentei sociale si protectiei drepturilor copilului. Principalul obiectiv al
centrului este de a preveni abandonul si institutionalizarea copiilor care se afla in situatie de risc
de separare de familia lor.
Misiunea Centrului de Zi este de a asigura promovarea dreptului fiecarui copil de a isi pastra
relatiile familiale. Aceasta se realizeaza oferind servicii adecvate familiei in situatie de risc de
abandonare a copilului, pentru ca apoi ea sa fie capabila sa isi indeplineasca responsabilitatile
legate de ingrijirea, securitatea si educatia acestuia.
Centrul de Ingrijire de Zi se afla situat pe str. Nordului, nr.4, Slobozia.
2. Obiectivele Centrului de Ingrijire de Zi Slobozia
Pe parcursul anului 2016, prioritatile centrului de zi au fost urmatoarele:
 prevenirea abandonului scolar, familial si scolar;
 consiliere psihologica pentru copiii inscrisi in programele CZ si familiile acestora;
 relatii de colaborare activa cu familiile copiilor care frecventeaza CZ;
 dezvoltarea activitatilor educationale, recreative si de socializare
 cresterea responsabilitatii parintilor pentru educarea propriilor copii.
Asigura conditiile necesare atingerii obiectivelor prin implementarea, mentinerea si
imbunatatirea continua a sistemului de control intern managerial
 Asigurarea de ingrijire si securitate pe timpul zilei
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- indicatori de performanta:
a) gradul de ocupare al numarului de beneficiari care corespund conditiilor de participare la
activitatile centrului: 100%
b) gradul de rezolvare al activitatilor de ingrijire si educatie cu beneficiarii centrului : 100%
 Diminuarea ratei vagabondajului si a delincventei juvenile
- indicatori de performanta:
a) gradul de rezolvare al inregistrarii cazurilor de copii cu deviatii de comportament 90%
b) gradul de rezolvare al utilizarii metodelor individuale de lucru cu copiii problematici 100%
c) gradul de rezolvare al mentinerii relatiilor familie-centru-scoala 100%

- Prevenirea abandonului social,familial si scolar
- indicatori de performanta:
a) gradul de ocupare al nr.de beneficiari in risc de abandon scolar, social si familial - 100%
b) gradul de rezolvare al consilierii sociale pentru familia beneficiarilor - 100%

 Consilierea si orientarea scolara si profesionala pentru copiii cuprinsi in programele
centrului, conform particularitatilor psiho-afective si optiunile individuale ale lor
- indicatori de performanta:
a) gradul de rezolvare al consilierii si orientarii scolare si profesionale ale copiilor din centrul
de zi 100%
 Cresterea responsabilitatii parintilor pentru educarea propriilor copii
- indicatori de performanta:
a) gradul de ocupare al parintilor in ceea ce priveste prezenta acestora la activitatile comune
centru-familie 80%
b) gradul de rezolvare al activitatilor de socializare centru-familie 100%

 Cresterea sanselor de acces a copiilor proveniti din familii aflate in dificultate la conditiile
educative de ingrijire optime in perioada scolara.
-indicatori de performanta:
a) gradul de ocupare al nr.de beneficiari aflati in dificultate in cadrul centrului de zi 100%

 Implicarea copiilor intr-un program regulat de activitati socio-educative in urma
asigurarii unor conditii minime legate de nevoile lor de baza (hrana,
sanatate,securitate)
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-indicatori de performanta:
a)gradul de realizare al activitatilor zilnice efectuate de educatori cu beneficiarii centrului
100%

 Asigurarea functionarii unui serviciu de ingrijire de zi, consiliere si monitorizare a
familiilor aflate in dificultate din zonele defavorizare ale municipiului Slobozia, cu
accent pe cartierul "500 apartamente"
-indicatori de performanta:
a) gradul de realizare al asigurarii bazelor umane si financiare functionarii centrului de zi
100%
Intreaga activitate a centrului de zi se axeaza atat pe obiectivele generale cat si pe cele
specifice, echipa de specialitate urmarind permanent sustinerea beneficiarilor defavorizati ( de la
prevenirea abandonului scolar, familial sau social pana la dezvoltarea abilitatilor parentale si
cresterea stimei de sine in cadrul familiilor acestor copii).
La nivelul centrului, singura nerealizare din anul 2016 a fost retragerea unui numar de
copii din cadrul serviciilor noastre ( 3 copii) exclusiv din motive personale ale reprezentantilor
legali ai acestora.
Propuneri pentru remedierea acestei situatii:
 dezvoltarea unei relatii solide intre centru-familie
 expunerea motivelor familiei pentru care sederea unui copil intr-un centru de zi cu acest
specific ar trebui sa fie de cel putin cativa ani
 in decursul acestor ani copilul sa poate sa fie capabil sa isi dezvolte deprinderile si
abilitatile necesare, sa inteleaga cat de important este factorul scolar in viata lui, iar in plan
social, sa detina elemente minimale de integrare in familie, societate, respectiv pe piata
muncii, mai tarziu.
3. Rezultatele serviciului:
Prin continuitatea serviciilor oferite de Centrul de Zi, am reusit sa promovam dreptul copilului
de a fi ingrijit in familie, chiar in situatia in care familia se afla in dificultate, fapt care pana in
prezent ar fi dus la institutionalizare. Prin evitarea institutionalizarii, prin promovarea
parteneriatului intre echipa centrului si parintii copiilor, prin colaborarea cu unitatile de
invatamant si nu numai, se realizeaza o implicare mai larga a comunitatii, o descentralizare a
responsabilitatii legate de protectia copilului.
In anul 2016, un numar de 45 de copii cu varste cuprinse intre 6-14 ani, proveniti din
familii in dificultate, au beneficiat de asistenta sociala, educationala si psihologica intr-un cadru
organizat, concomitent cu sprijinirea familiei in exercitarea responsabilitatilor parentale.
In plan social, un numar constant de 35 de familii din zona defavorizata a municipiul
Slobozia au beneficiat de servicii specializate de asistenta sociala si consiliere, ceea ce au dus la
integrarea familiala si sociala a copiilor, cu rezultate benefice, mai ales in privinta relatiilor
intrafamiliale, prevenindu-se astfel efectele nedorite ale neglijarii, cum ar fi: abandonul scolar,
delincventa juvenila sau fenomenul “copiii strazii”.
In plan instructiv-educativ, la sfarsitul anului 2016, copiii din centru au reusit sa
detina:
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 deprinderi corecte de autoservire si igiena
 deprinderi si abilitati de comunicare empatica si eficienta
 rezultate scolare semnificativ mai bune
In plan psihosocial, la sfarsitul anului 2016, copiii din centru au reusit sa detina:
IV. scoruri mai mari in vederea integrarii scolare
V. relationare echilibrata si eficienta atat cu adultii cat si cu colegii lor
VI. empatie si altruism
4. Analiza complexa a comunitatii
Numarul beneficiarilor se mentine in jurul valorii de 45 de copii anual inscrisi in clasele 0-VIII.
In cadrul centrului de zi, copiii sunt repartizati in 4 clase de studiu. Media elevilor pe clasa este de
aproximativ 11.
Evidente

Ciclul primar

Ciclul gimnazial

Total

Elevi inscrisi la
inceputul anului
scolar 2015-2016

28

17

45

27

15

42

27

15

42

Elevi repetenti

1

2

3

Elevi ce au
abandonat scoala

-

-

-

Elevi ramasi la
sfarsitul anului
Elevi promovati la
scoala

Promovabilitate

99%

98%

Promovabilitate pe
centrul de zi

98,5%
98.5%

Indicatori de evaluare a activitatii
Date comparative anii 2015-2016
1. Date statistice:
a) Numarul de beneficiari inscrisi la inceput de an
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Elevi inscrisi la inceput de an
2014-2015

2015-2016

45

45

b) Repartizarea pe clase
Clase primare/gimnaziale din cele 4 existente
2014-2015

2015-2016

Primar

2

3

Gimnazial

2

1

c) Numar de elevi inscrisi la inceput de an pe cicluri de invatamant
2014-2015

2015-2016

Primar

32

28

Gimnazial

13

17

d) Numar de elevi ramasi in centru la sfarsit de an pe cicluri de invatamant
2014-2015

2015-2016

Primar

25

27

Gimnazial

13

15

Total

38

42

In anul scolar 2015-2016, din cei 45 de copii inscrisi 3 dintre ei nu au mai beneficiat de serviciile
centrului de zi din motive personale ale familiilor acestora ( schimbarea domiciliului).
5.Activitati importante desfasurate in anul 2016:

 15 septembrie - inceperea unui nou an scolar;
 S-au desfasurat intalniri saptamanale cu reprezentantul Crucii Rosii, Dobre Anisoara, in cadrul
Centrului de Ingrijire de Zi Slobozia – discutii despre importanta respectarii masurilor de
igiena personala si individuala.
 8 Martie – Ziua internatioanala a femeii/mamei – serbare organizata de educatorii centrului
impreuna cu beneficiarii - momente artistice dedicate in special mamelor si invitatilor.
 23 decembrie - serbare “In asteptarea lui Mos Craciun” - program sustinut de beneficiarii
centrului: colinde, cantece, poezii, scenete, interpretari muzicale si dansuri moderne;
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 Intruniri cu reprezentanti ai bisericii, actiuni de voluntariat si parteneriat: Biserica Sfantul
Mare Mucenic Pantalimon Slobozia, Parohia Sfantul Mare Mucenic Gheorghe si unitati de
invatamant. In urma rezultatelor bune la invatatura, copiii au primit si daruri.
 activitati permanente: activitati de remediere a posibilului abandon scolar/social/familial ;
consiliere psihologica si sprijin pentru parinti si copii.
Baza financiara utilizata pentru desfasurarea activitatilor din cadrul Centrului de Zi bugetul local si sponsorizari persoane fizice/juridice. In anul 2016, bugetul alocat a fost in cuantum
de 151.127,47 lei. Aceasta suma s-a defalcat pe urmatoare categorii:

cheltuieli de hrana ( 2 mese calde/zi)

cheltuieli materiale (furnituri birou, materiale curatenie; inzalzit, iluminat si forta motrica;
apa, canal, salubritate; posta,telecomunicatii, internet; alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare);

reparatii curente;

medicamente si materiale sanitare (medicamente, medicamente sanitare, dezinfectanti);

bunuri de natura obiectelor de inventar;

pregatire profesionala si protectia muncii;

sponsorizari banesti si de materiale -persoane fizice/juridice (imbracaminte, rechizite,
dulciuri, obiecte casnice)

6. Organigrama
Personalul contractual angajat in cadrul Centrului de Ingrijire de Zi Slobozia este in
intregime specializat pentru functia care o ocupa in cadrul institutiei. Intregul personalul detine
experienta in practica profesiei respective. Angajatii contractuali sunt structurati astfel:1 sef
serviciu, 1 administrator, 1 asistent medical, 1 asistent social, 4 educatori,1 psiholog, 1 ingrijitor, 1
bucatar, 1 infirmiera si 2 lenjerese-spalatorese. In total, sunt 14 angajati contractuali. Evaluarea
personalului se face anual de catre sef serviciu si directorul executiv al Serviciului Public de
Asistenta Sociala.
7. Relatia centru- comunitate
Legatura dintre scoala-familie-comunitate duce la construirea unor relatii pozitive intre familie,
scoala si comunitate, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra
copilului aflat in dificultate atunci cand acesta se afla in formare.
Comunitatea cunoaste serviciile de care copiii beneficiaza sau pot beneficia prin intermediul
centrului de zi.
Familiile copiilor colaboreaza cu personalul centrului si sunt constiente de importanta unui
parteneriat real cu acesta pentru dezvoltarea armonioasa a copiilor.
S-au intreprins contracte de parteneriat si de colaborare cu urmatoarele institutii: Politia
Municipiului Slobozia, ISU Ialomita, Biserica Sfantul Mare Mucenic Slobozia, Scoala Gimnaziala
“Sfantul Andrei”.
8. Atragerea de resurse din comunitate

 S-au intreprins actiuni de voluntariat -Crucea Rosie - reprezentata prin d-na Dobre Anisoara instructor Crucea Rosie, filiala Ialomita;
Parteneriate cu institutii publice: Politia Municipiului Slobozia, ISU Ialomita, Biserica Sfantul
Mare Mucenic, Scoala Gimnaziala „Sfantul Andrei“
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In septembrie 2016, a avut loc finalitatea proiectului „Imbraca un copil pentru scoala“- un
numar de 20 de copii proveniti din familii defavorizate au fost sprijiniti cu ajutoare materiale.
Sponsorizari: Biserica Sfantul Mare Mucenic Slobozia, Scoala Gimnaziala „Sfantul Andrei“
Slobozia si persoane fizice.

6. Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta

Centrul Comunitar al Persoanelor in Varsta este un Centru de socializare in subordinea
Serviciului Public de Asistenta Sociala, functioneaza conform HCL nr.25/2011 fiind realizat pe
fonduri europene, dar si a deciziei nr.13/05.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare si se afla in Str. Gheorghe Lazar , nr.3.
Misiunea centrului – este furnizarea de servicii sociale comunitare pentru vârstnicii din
municipiul Slobozia, acordarea unui sprijin specializat pentru informare socială, petrecerea
timpului liber, creșterea gradului de sensibilizare, prin participare, a comunității locale, pentru
stimularea persoanelor pensionare, la o viață autonomă și demnă.
In conformitate cu obiectivele inscrise in ROF, se asigura suportul pentru realizarea tuturor
obiectivelor propuse. In acest sens in cadrul acestor obiective si programe enumaram principalele
activitati desfasurate in anul 2016.
Prioritatile Centrului sunt activități permanente de socializare și întâlniri pe diferite teme:
 consiliere juridică,
 asistență medicală
 asistență socială
 jocuri de club
 vizionare TV
 alte activități la propunerea pensionarilor
În această perioadă în cadrul centrului s-au desfașurat o serie de activități de
promovare a serviciilor furnizate de Centru, dar și de informare, educare, relaxare și de socializare
pentru beneficiari, după cum urmează:
Pentru promovarea sportului minţii, atragerea seniorilor să-l practice, colaborarea
acestora cu generaţia tânără este benefica tuturor ( jocuri de societate).
Pe 03.02.2016 „Ziua Scriitorului” a fost sarbatorita in parteneriat cu Biblioteca
Judeteana. Emotii, trairi prin versuri sau proza.
„Promenada inimilor” parteneriat cu DSP Ialomiţa. Beneficiarii au avut o zi plina de
mişcare in zona Centrului Cultural „Ionel Perlea” pentru promovarea sanatatii, incurajarea
populatiei orasului sa faca miscare ca mijloc de preventie al bolilor cardiovasculare.
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Sarbatorirea „Sfintilor Mucenici” cu un pahar de vin si mucenici pregatiti de Cantina
Sociala urmata de buna dispozitie a beneficiarilor.
Concurs in arta culinara „Calitate, gust, aroma „ cu produse pregatite de beneficiarele
Centrului. Au fost date diplome si premii in bani, doamnele fiind incantate.
Am implinit 5 ani de activitate. 5 ani cu multe activitati, consiliere medicala, povesti de
viata. Evenimentul a avut loc la Casa Municipala urmat de un frumos spectacol .
Beneficiarii Centrului au fost la sediul Politiei Locale Slobozia pentru derularea actiunii
„Ordinea si linistea publica”. Scopul parteneriatului a fost de cunoastere a relatiei si colaborarii
dintre politistul local si cetatean.

“Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice” a fost marcata printro masa festiva la
cantina socială, unde, au uitat fie şi pentru câteva ore, de grijile de zi cu zi, au petrecut și s-au
simțit protejați, menajați și iubiti. La Casa Municipala a fost invitat pentru acesta sarbatoare si
„Fuego” care a cantat si incantat publicul prezent.

Apariția editiei 9 a revistei ”Răsărit în Amurg” a fost un eveniment important, cu
subiecte interesante, articole scrise și de beneficiarii centrului, evidențierea tuturor activităților și
multe sfaturi pe diferite domenii.

Curatenie, igienizare in parcul Ialomita, un exemplu pentru tanara generatie. La
toate actiunile noastre a fost alaturi de noi si domnul primar si domnii viceprimari, incantati de tot
ceea ce si-au propus pensionarii sa organizeze.

S-a considerat oportuna realizarea unui parteneriat cu Politia de Proximitate privind
abuzurile asupra persoanelor varstnice, iar un plus de informatii, de dezbatere este binevenit.
Actiunea s-a desfasurat la finele lunii octombrie.

In ultima perioada au fost efectuate 40 consultaţii cu biorezonanţa în colaborarea cu
cabinetul de medicină tradiţional chineză, Toate aceste consultaţii sunt evidenţiate în registrul
medical.

S-au inscris in ultima perioada mai multi pensionari atrasi de activitatile noastre si
de alti colegi beneficiari de multi ani ai Centrului.

Au fost sarbatorite zilele de sarbatoare (Sf. Maria, Sf.Petru) zile de nastere, 50 de
ani de casnicie a familiei Nan, si in fiecare zi se intalnesc pentru socializare, presa locala la zi,
prezentare de carte si altele.
Pentru promovarea sportului, 20 de beneficiari au mers la Clubul Tineretului pentru
gimnastică medicală pentru o perioadă de trei luni (gratuit) prin parteneriat cu Cosmoclinic.
În data de 22.11.2016 a avut loc Casa Municipală a doua parte a evenimentului „Îmbracă
un copil de școală” unde au participat un număr mare de persoane și au urmărit un program
artistic oferit de Liceul de Artă.
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Consiliere medicală cu Dr. Ulkusal Diana- balneo fitoterapeut și Specialist în nutriție Călin
Loredana. Au fost multe informații despre ce/cum și ce mâncăm la vârsta pensionarii dar și metode
despre protejarea oaselor.
Sf. Nicolae -06.12.2016 la Centrul nostru a fost sărbătorit cu un frumos spectacol organizat
în parteneriat cu Centrul multifuncțional Bora, unde copiii ne-au cântat și încântat cu un frumos
program artistic.
În vizită la Azilul din Slobozia în data de 15.12.2016. Doamnele din Centru au croșetat
„buși”de lână pentru pensionarii internați în Azil împreună cu mici daruri de Crăciun.

Am marcat Crăciunul cu o masă festivă la cantina socială cu 110 persoane, unde
oamenii au uitat de griji, au petrecut, s-au simțit protejați și iubiți.

La Biblioteca Județeană a fost o lansare de carte a D-nei Stănescu Flora
(beneficiar Centru). Au participat beneficiarii Centrului dar și generația tânăra de la școli și licee.

În vizită cu beneficiarii Centrului la cantina socială din Bora unde am urmărit un
spectacol oferit de copiii de la Sc. Bora.
In anul 2016 s-au inscris un numar de 44 de persoane, fata de anul 2015, cand s-au inscris
74 persoane.
Toate activitatile au fost realizate conform Planului de activitati saptamanal/lunar afisat la
avizierul nostru, luat la cunostinta din timp de toti beneficiarii. Finantarea Centrului este din
bugetul local sau sponsorizari.
Structura organizatorica si atributiile sunt prevazute de ordinul directorului privind
Regulamentul de Organizare si Functionare si organigrama SPAS.
Bugetul aprobat pentru anul 2016 este de 32,900 lei si au fost cheltuiti 27,871.20 lei Pentru
executia bugetului, prioritatile au fost urmatoarele:

- Achizitia serviciilor de intretinere si functionarea a dotarilor IT;
- Achizitia de bunuri administrativ-gospodaresti curente (iluminat, incalzire, apa. Canal,
salubritate);

- Reparatia dotarilor din cadrul Centrului pentru prelungirea timpului de folosire.
Avem parteneriate in sistem de voluntarit in domeniul asistentei medicale, masaj terapeutic,
consiliere juridica.
Parteneriate institutionale avem cu Biblioteca Judeteana „Stefan Banulescu”, Liceul de Arta”Ionel
Perlea”, Gradinita „Junior’, Spitalul Judetean Ialomita, Politia de Proximitate, Politia Locala,
ISU, Jandarmeria Ialomita si cu alte institutii pentru acoperirea tuturor cerintelor beneficiarilor.

În această perioadă, gestionarea şi administrarea bunurilor a fost eficientă, s-au
respectat condiţiile de legalitate, economicitate şi au fost încadrate în limitele şi destinaţia
angajamentelor.
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A fost derulata inventarierea anuala a bunurilor aflate in gestiune, urmarindu-se
corectitudinea documentelor justificative, necesare orgănizării evidenţei documentelor în tot cursul
anului, întocmirea proiectului de buget anual privind necesarul de cheltuieli pe anul 2017
administrarea patrimoniului în mod eficient.
Ne bucurăm de o prezentă destul de bună a beneficiarilor la activitațile Centrului, prezenta
lor fiind garanția faptului că am reusit.
7. CABINET SOCIO-MEDICAL BORA
I. CABINET SOCIO-MEDICAL BORA
Cabinetul a asigurat in anul 2016 asistenta medicala lunara la cabinet si la domiciliul
pacientilor: persoane defavorizate social, varstnici, persoane cu handicap, gravide, copii.
Astfel, au fost asistate urmatoarele persoane:
 1350 persoane – la domiciliu in 2015; 1400 persoane la domiciliu in 2016
 2800 persoane la cabinet in 2015 - 3000 de persoane la cabinet in 2016
Asistentul medical au asigurat asistenta medicala in cadrul competitiilor sportive organizate
de liceele si scolile din Slobozia. Asigura calcularea caloriilor oferite prin masa la cantina sociala
si asista copiii la servirea mesei.
Asigura asistenta medicala la punctul de canicula Bora.
Consilieaza parintii care isi abandoneaza copiii in spital pentru reintegrarea lor in familie.
Cabinetul asista medical copiii de la scoala si gradinita Bora, efectuand triajul medical si
vaccinarile. Asigura asistenta medicala primara a persoanelor gazduite in centrul social.
Asistentul a asigurat pe perioada codului de firg si ninsori asistenta de urgenta pentru
persoanele defavorizate social, varstnici, persoane cu handicap, gravide, copii.
Asistentul medical a asigurat medicatia persoanelor varstnice care nu se puteau deplasa la
punctele de lucru farmaceutic si nu aveau posibilitatea de a-si procura medicamentele.
La cererea directorului scolii Bora s-au facut lectii deschise cu diferite teme, cum ar fi „igiena
corporala”.
La solicitarea directorului solii Bora, asistentul medial s-a deplasat in excursiile scolare pe
care le-a facut scoala , pentru a acorda asistenta medicala.
II. Servicii Sociale Medicale – Cantina Sociala
Activitatea principală desfăşurată la Cantina Socială a fost pregătirea şi servirea mesei.
Alimentele s-au pregătit conform meniului zilnic, folosindu-se toate alimentele puse la
dispoziţie şi în conformitate cu reţetarul. S-a urmărit realizarea unui meniu cât mai variat si bogat
in calorii. Alimentaţia a corespuns din punct de vedere calitativ şi cantitativ, asigurându-se aportul
necesar de calorii, conform normelor sanitare în vigoare.
Pregătirea hranei s-a făcut în condiţii igienice.
S-a asigurat igiena în bucătărie şi sala de mese respectându-se normele igienico-sanitare în
vigoare.
In cadrul programului POAD, in incinta serviciului social, s-au distribuit in 2015 – 11.000
cutii alimente catre 5500 persoane, iar in 2016 s-au distribuit catre persoanele cele mai
defavorizate din Slobozia un numar de 12.800 cutii distribuite catre 6400 de persoane.
Personalul Cantinei Sociale a contribuit la formarea unor deprinderi de igienă, de
comportare civilizată şi de muncă, în scopul dezvoltării autonomiei fiecărui beneficiar şi a
socializării acestuia.
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S-au organizat activităţi de socializare pentru persoanele cu venituri mici şi persoanele
vârstnice din oraşul Slobozia cu diverse ocazii: 8 martie, Paşte, Ziua Internationala a Persoanelor
Vârstnice, Crăciun.
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă (pomului de iarnă) copiii abonaţi ai Cantinei Sociale
Slobozia si Bora au beneficiat de o masă festivă şi au primit pachete cu dulciuri si alimente.
In cadrul serviciului, in fiecare an de Craciun, au fost pregatite, in incinta Cantinei Sociale,
pachetele de Craciun pentru copii prescolari si scolari, apoi distribuite catre scoli pentru serbarile
de Mos Craciun.
Obiective specifice Cantina Sociala Sf Nicolae
1. Sprijinirea cetăţenilor sau a familiilor în alcatuirea dosarului pentru obtinerea
abonamentului la cantina sociala – indicatori de performanta 100% nr solicitari,
 Acordarea de sprijin specializat, consiliere. – indicatori de performanta 98% nr de
solicitari,
 Creşterea eficienţei administraţiei publice în tratarea solicitărilor, indicatori de
performanta 98% nr documente distribuite si documente primite,
 Eficacitatea si eficienta functionarii centrului social(Cantinei de Ajutor Social). –
indicator de performanta – 100% planul de adaptare la mediul ambient, Raportul de
activitate si obiective propuse,
 Prevenirea iozolarii, asigurarea unui mediu activ pentru aceasta categorie de
persoane vulnerabile – indicator de performanta 100% nr documente eliberate, numar
de documente solicitate,.
 Mentinerea autonomiei personale si sociale a persoanelor cu ajutor social.
Fiabilitatea activitatii la nivelul serviciului Social indicator de performanta 100
 Acordarea de servicii sociale, psihologice- sprijinirea beneficiarilor in rezolvarea
unor probleme personale privind probleme psihologice/medicale indicator de
performanta 100%
Numărul de abonati din fiecare lună, ca si in anul 2015, in anul 2016 a fost urmatorul:
LUNA

SLOBOZIA

CARTIER BORA

TOTAL

Ianuarie

90

110

200

Februarie

90

110

200

Martie

90

110

200

Aprilie

90

110

200

Mai

90

110

200

Iunie

90

110

200

Iulie

90

110

200

August

90

110

200

Septembrie

90

110

200

Octombrie

90

110

200

Noiembrie

90

110

200

Decembrie

90

110

200
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La centrul social din strada Viilor nr 61 s-au efectuat lucrari de reparatii si intretinere a
canalizarii din sub-solul blocului, s-au facut lucrari de reparatii la sistemul de alimentare cu
energie electrica in blocul de locuinte sociale, s-a efectuat verificarea anuala a instalatiei de
caldura si alte proceduri administrative.

8. Centrul Multifunctional cartier Bora

PROFIL ORGANIZAŢIONAL

Centrul Multifunctional cartier Bora este un proiect realizat in anul 2012 in cadrul
„Programului De Interventii Prioritare” finantat de Guvernul Romaniei prin Fondul Roman de
Dezvoltare Sociala. Parteneri ai proiectului au fost Primaria Municipiului Slobozia, Grupul de
initiativa al romilor din cartierul Bora si Organizatia „Dreptate si Fratie” Ialomita. Beneficiari
sunt copii inscrisi la Scoala Gimnaziala cartier Bora, cu varste cuprinse intre 6 ani si 14 ani, de la
clasa 0 la clasa a IV si functioneaza sub administrarea Serviciului Public de Asistenta Sociala
Slobozia.
Scopul serviciului social "Centrul Multifunctional cartier Bora, Slobozia" este de a oferi
servicii adecvate familiei in situatie de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea sa fie capabila
sa isi indeplineasca responsabilitatile de ingrijirea, securitatea si educatia copilului. Totodata
misiunea centrului este de a preveni abandonul scolar, asigurand copiilor ce provin din familii
aflate in dificultate ( lipsa educatiei, situatie materiala precara, conflicte in familie, risc de
abandon scolar sau familial ) servicii adecvate precum: ingrijire pe timpul zilei, educatie
tip“scoala dupa scoala”, instruire educationala, activitati pentru formarea de deprinderi si
comportamente civice si sociale, activitati de promovare a educatiei interculturale la nivel de
unitate scolara, activitati de consiliere psihopedagogica si educationala, activitati de consiliere
juridica si asistenta sociala, programe educative si distractive.
Obiectivele Centrului Multifunctional cartier Bora, Slobozia sunt:
1. asigurarea de ingrijire si securitate pe timpul zilei, prevenind institutionalizarea
copiilor;
2. prevenirea abandonului social, familial si scolar;
3. diminuarea ratei vagabondajului si a delicventei juvenile;
4. consilierea si orientarea scolara si profesionala pentru copiii cuprinsi in programele
centrului, conform particularitatilor psiho-afective si optiunilor individuale ale lor;
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5. cresterea responsabilitatii parintilor pentru educarea propriilor copii;
6. cresterea sanselor de acces a copiilor proveniti din familii in dificultate la conditiile
educative si de ingrijire optime in perioada prescolara si scolara;
7. zilnic in cadrul centrului, fiecare copil beneficiaza de hrana calda si un fruct,
ajutand astfel familiile acestora cu suplimentarea unei mese;
8. supravegherea permanenta a beneficiarilor pe timpul zilei de catre cadrele
didactice;
9. asigurarea functionarii unui serviciu de asistenta sociala, consiliere si monitorizare
a familiilor aflate in dificultate in mijlocul comunitatii rome din cartierul Bora,
Slobozia.
In perioada 04.01.2016 - 30.12.2016 in cadrul Centrului Multifunctional cartier Bora, s-au
desfasurat activitati de educatie nonformala si informala si activitati specifice perioadei de
vacanta, continuandu-se activitatile cu caracter permanent. Astfel,in aceasta perioada copiii au
participat la urmatoarele activitati coordonate de instructorii educativi.
Dintre activitatile desfasurate tinem sa mentionam:

Atelierul de creatie
Luna Ianuarie:
-cu ocazia Unirii Principatelor Romane-24 Ianuarie copiii au realizat un colaj pe carton duplex
cu imagini reprezentand harta Romaniei,au cantat si au dansat Hora Unirii,au vizionat
prezentari in Power Point cu tema Mica Unire.
Luna Februarie
-sarbatoarea martisorului se apropie,motiv pentru care copiii au pictat, au desenat,si-au
dezvoltat abilitatile practice prin tehnica quilling martisoarele si felicitarile confectionate au
fost expuse si daruite celor dragi.
Luna Martie
-infinit pentru mama-mesaje transmise de copii mamelor prin intermediul felicitarilor-expozitie.
-crearea de catre copii sub indrumarea educatorilor a unui colaj cu mesaje adresate mamelor.
-participarea copiilor la concursul ,,Martisorul simbolul primaverii’’organizat de Palatul
Copiilor cu lucrari ce au fost premiate(martisoare si felicitari lucrate in tehnica quilling).
Luna Aprilie
-copiii au confectionat cu ajutorul tehnicii quilling, stegulete cu ocazia Zilei Internationale a
Rromilor 8 Aprilie, pe care le-au daruit invitatilor prezenti la evenimentul desfasurat in cadrul
Centrului Multifunctional Bora, dedicat comemorarii victimelor Holocaustului;
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-prima Zi a Pamantului s-a sarbatorit pe 22 aprilie 1970, actiunea a fost initiata de studentul
american Denis Hayes. Copiii Centrului Multifunctional au sarbatorit-o printr-o campanie de
ecologizare urmata de desene pe asfalt cu tematica zilei si insotite de mesaje specifice;
-sarbatorile Pascale au fost marcate prin: - desene cu specific; -incondeierea de oua cu cearaactiune la care participa anual parintele Ganga Nicolae alaturi de copiii centrului; impodobirea de oua cu ajutorul tehnicii quilling; -confectionarea de felicitari; -pictura pe sticla
cu tematica pascala.
Luna Mai
-ziua Europei 9 mai,a fost sarbatorita de copiii Centrului Multifunctional prin desene pe asfalt
in curtea cladirii,picturi reprezentand steagul Europei,modelaj cu plastilina pe aceeasi tema.
Lunile Iunie, Iulie, August
1 Iunie -Ziua Internationala a Copilului a fost marcata de copiii Centrului Multifunctional Bora
prin desene tematice pe asfalt,cantece, dansuri clovnul Bozo a fost invitat spre bucuria copiilor;
Menirea activitatilor a fost aceea de a mentine o pavuazare de actualitate a intregului centru
-confectionare de felicitari pentru copiii carora le-am sarbatorit ziua de nastere.
-copiii au fost liberi sa creeze si sa isi dezvolte imaginatia in aer liber desenand pe asfalt
imagini cu tematica ;
-modelaj cu plastilina
-pictura pe sticla si hartie cu diverse teme;religie,natura;
-confectionarea de obiecte de decor din materiale reciclabile.
Luna Septembrie
-cercul mainilor indemanatice-quilling au efectuat lucrari surpriza pentru vizitatorii centrului
cu materiale culese din natura;
-natura oglindita in desene cu fructe si legume haioase;
Luna Octombrie
-sarbatorim Halloween-ul,desene faciale,decorarea dovlecilor si pictarea de paianjeni;
Luna Noiembrie
-pregatirea de catre copii a lucrarilor pentru concursul interjudeţean cu tematică religioasă de
creatie plastică ediţia a VI-a 2016 concurs organizat de Episcopia Sloboziei si Calarasilor si
Centrul Cultural Ionel Perlea (icoane pe sticla,icoane pictate in acuarela,lucrari quilling)
-pentru Ziua Nationala a Romaniei copiii au confectionat stegulete si cocarde.
Luna Decembrie
-confectionarea de felicitari pentru sarbatoare de mos Nicolae
-copiii au confectiont ornamente specifice sarbatorilor de iarna din hartie glase ;
-impodobirea bradului de Craciun;
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Competente dobandite:
-dezvoltarea abilitatilor de exprimare artistica si de intelegere a artelor vizuale
-realizarea de legaturi intre arta si realitate,intre arta si alte domenii ale cunoasterii
-identificarea detaliilor si a unor elemente de limbaj artistic

Atelierul de literatura

Luna Ianuarie
Omagierea celui mai mare poet al neamului romanesc-Mihai Eminescu.Opera poetului a
exercitat si continua sa exercite o puternica influenta asupra poeziei romanesti.Tradusa in peste
30 de limbi, poezia eminesciana a ajuns sa fie cunoscuta pe toate continentele lumii.Copiii au
participat la o sezatoare literara in cadrul careia au recitat poezii ce apartin marelui poet.
Cu ocazia zilei de 24 ianuarie,a fost lecturata povestea ,,Mos Ion Roata si Unirea’’de Ion
Creanga.
-activitati zilnice de remedierre scolara
Luna Februarie
Omagierea dramaturgului ,prozatorului si publicistilui I.L.Caragiale-copiii au lecturat
schitele,,Vizita’’, ,,D-l Goe’’, ,,Bubico’’
-activitati zilnice de remediere scolara
Luna Martie
Luna martie, prima lună a primăverii ne aduce multe surprize frumoase: în primul rând,
mărțișorul pe care timp de o lună îl vom purta la piept, sărbătoarea mamelor, cu ghiocei și
viorele. În prima lună a primăverii, s-a născut marele povestitor al neamului Ion
Creangă.Copiii au lecturat din opera sa cateva povesti:,,Pupaza din tei’’, ,,Povestea unui om
lenes’’, ,,Prostia omeneasca’’, ,,Povestea lui Harap-Alb’’
-activitati zilnice de remediere scolara
Luna Aprilie
Vizionarea cu ocazia zilei internationale a rromilor, 8 Aprilie de materiale ce fac referire la
deportare, traditii si obiceiuri caracteristice acestora.Discutii privind contributia rromilor la
patrimoniul comun:
literatura,muzica,mestesuguri/arte traditionale
Vizionarea de filmulete educative pe tema poluarii mediului inconjurator cu ocazia zilei
pamantului 22 Aprilie.
La biserica din comunitate copiii au urmarit un power-point cu semnificatia Pastelui si a
Sfantului Epitaf.
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-activitati zilnice de remediere scolara
Luna Mai
,,Si noi suntem cetateni europeni’’
-auditie muzicala, imnul Europei ,,Oda Bucuriei’’ cu ocazia Zilei Europei.
vizionarea de filmulete in Power-Point
-activitati zilnice de remediere scolara
Lunile Iunie-Iulie-August
Gala premiantilor-final de an scolar, pregatirea programului tematic al atelierului de literatura
pentru copii.
In cadrul atelierului de creatie, in perioada de vacanta, copiii Centrului Multifunctional Bora
au desfasurat urmatoarele activitati;
-au vizionat filme educative si povesti specifice varstei (“Amintiri din copilarie”,”Ursul pacalit
de vulpe”,”Capra cu trei iezi”,”Povestea porcului”Ion Creanga,”Sarea in bucate”,”Tinerete fara batranete si viata fara de moarte”Petre Ispirescu,”Doi feti cu stea in frunte”-Ioan Slavici)
-literatura universala:”Motanul incaltat”-Charles Perrault,”Mica Sirena”,”Craiasa
Zapezilor”,”Fetita cu chibrituri”,”Degetica”-Hans Christian Andersen`;
-activitati zilnice de remediere scolara
Luna Septembrie
-inceput de nou an scolar-prezentarea specificului fiecarei discipline care se studiaza in scoala;
-prietenul meu calculatorul-pe rand,copiii au avut acces la laptopul din centru;
-toamna in ochi de copil-compuneri tematice poezii de toamna;
-activitati zilnice de remediere scolara;
-regimul zilnic al beneficiarului;
-prezentarea regulamentului de ordine interioara al Centrului Multifunctional pe intelesul
copiilor si clarificarea nelamuririlor;
Luna Octombrie
-sa ne cunoastem tara, sezatoare in cadrul careia copiii au facut compuneri cu tematica si
desene
-vizionarea de documentare in care sunt prezentate diferite obiective de interes national-muzee
institutii,case memoriale
-activitatile de remediere scolara au loc in fiecare zi
Luna Noiembrie
-imbogatirea cunostintelor de cultura generala,,Sa stii mai multe, sa fii mai bun’’
-zilnic se desfasoara activitati de remediere scolara’
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-povesti la gura sobei,cunoastere trecutului glorios al patriei.
Luna Decembrie
-calatorii de-a lungul vremii,scurta istorie a poporului roman;
-Noi suntem romani’’lecturarea de poezii,Limba Romaneasca de Gheorghe Sion,Ce-ti doresc eu
tie,dulce Romanie de Mihai Eminescu;
-,,vin sarbatorile de iarna’’,educatie pentru receptarea valorilor culturale;
-poezii si cantece pe care copiii le-au prezentat cu ocazia zilei de Mos Nicolae la Centrul
Comunitar al Persoanelor Varstnice din Slobozia
-povestea lui mosului Nicolae;
-colinde populare romanesti pe care copiii le-au cantat langa bradul de Craciun;
Competente dobandite:
-cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi
-asumarea unui set de valori personale care să confere identitate persoanei
-dezvoltarea gândirii critice, flexibile și prospective
-cultivarea interesului pentru învățarea pe parcursul întregii vieți ca expresie a dezvoltării
durabile
-valorizarea creativității ca resursă pentru dezvoltarea personală și comunitară
-acceptarea diversității etnice, sociale, culturale, religioase, de opțiune
-acceptarea dialogului și a comunicării interculturale

Atelierul stiinte ale naturii
Luna Ianuarie
Copiii au experimentat starile corpurilor deoarece in mediul inconjurator exista 3 starilichida,solida si gazoasa.Acestia au observat transformarile corpurilor lichide in corpuri solide
si invers in conditii naturale.
Luna Februarie
Corpuri cu viata si corpuri fara viata-descrierea si diferentierea acestora.Nevoia omului in
viata si activitatea sa de corpurile cu viata si de corpurile care nu au viata.
Luna Martie
Materiale naturale si materiale prelucrate-diferenta dintre acestea.Copiii au realizat etichete pe
care au notat denumirea catorva materiale,caracteriaticile acestora si intrebuintarile piatra,sticla.lemn,lut.
Luna Aprilie
Tematica lunii aprilie a fost ,,Rolul florii,al fructului si al semintei’’cu aceasta ocazie copiii fost
indrumati cum sa ingrijeasca gradina,au plantat rasaduri de flori in curtea centrului.
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Ziua de 22 Aprilie, fiind ziua pamantului a fost marcata de copii printr-o campanie de
ecologizare la care au participat membrii ai comunitatii.
Confectionarea unor obiecte realizate din deseuri colectate.
Luna Mai
-diversitatea animalelor-principalele grupe de animale-mamifere,pasari,pesti,reptile ,insecte;
-rolul partilor componente ale corpului la diverse grupe de animale-mustati,aripi,branhii,forma
corpului,membrele;
-Alma,catelusa noastra,invatam sa o ingrijim si sa o iubim;
-plantarea de seminte de flori in gradina Centrului.
Lunile Iunie-Iulie-August
-copiii au ingrijit gradina si florile;
-copiii au adunat toate gunoaiele din jurul centrului,au sapat pamantul si au plantat flori;
-forme de relief si vegetatia acestora,insusirile solului-vizionare de documentare i PowerPoint,discutii despre relieful din zona Baraganului si a cartierului;
-apa si surse de apa-importanta apei pentru viata, starile de agregare in care se gaseste apa,
activitati in care omul foloseste apa, de unde isi procura omul apa necesara, ape statatoare si
curgatoare in judetul nostru, discutii si vizionarea de documentare;
-ziua si noaptea, anotimpurile, corpurile ceresti-materialele folosite: enciclopedii, documentare,
atlas fixare de cunostinte.
Luna Septembrie
-toamna mandra,harnica;
-copiii au desfasurat activitati in natura de unde au adunat,frunze,ramurele,stuf pe care le-au
folosit in activitatile de abilitati practice;
-plantele medicinale cunoasterea acestora si importantalor pentru sanatate.
Luna Octombrie
“In ograda la bunica”
“Animalele prietenele noastre”, discutii cu copiii despre diferentierea animalelor:cele din
curtea de acasa,zoo,in padure;
“De pe camp pe masa noastra”
-drumul parcurs de alimente pana cand acestea sunt procesate sub diferite forme si ajung pe
mese sub forma de alimente exercitii si exemplificari;
“Toate semintele sunt comestibile?”
discutii despre parcursul pe care il are o planta pana ajunge la maturitate;
-sa cunoastem animalele-copiii au vizionat in power-point filmulete despre modul in care
suntprotejate animalele.
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Luna Noiembrie
-focul, prieten sau dusman,copiii au realizat desene,au spus ghicitori.Vizionarea de
documentare despre modul in care focul poate ajuta sau distruge;
-ultima luna de toamna,discutii cu copiii despre anotimpul ce se apropie,schimbarile din
natura,viata animalelor salbatice si domestice iarna.
Luna Decembrie
Cum ne aparam sanatatea iarna?(alimentatie,imbracaminte ,incaltaminte,conditii de locuit)
Cum rezista copacii frigului de afara?
La ce folosesc legumele din solarii iarna?
Competente dobandite:
-explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese
-investigarea mediului înconjurător folosind instrumente și procedee specifice
-rezolvarea de probleme din viața cotidiană valorificând achizițiile despre propriul corp și
despre mediul înconjurător
-observarea comportamentului uman asupra mediului inconjurator
-identificarea unor modalitati de protejare a mediului inconjurator

Atelierul de educatie civica si educatie pentru sanatate
Luna Ianuarie
Cu ocazia Sarbatorii de Boboteaza in data de 6 Ianuarie copiii au participat la slujba
desfasurata in biserica din comunitate.
Norme de conduita in societate-exercitii de identificare a regulilor de politete,precum si a
unor norme elementare de conduita in contexte familiare copiilor-la scoala,in familie,pe
strada,in mijloacele de transport,in excursie,la muzeu.
Audierea unor cantece cu tematica specifica,precum si a unor poezii care prezinta reguli de
politete.
Sanatate
‘’Ce este igiena?,,-au avut loc discutii libere ce au facut referire la igiena corporala, si igiena
alimentara a copiilor.Acestia au primit sfaturi despre igiena pielii,igiena mainilor,igiena
urechilor,igiena parului,igiena ochilor,igiena nasului,igiena buco-dentara.
Luna Februarie
Copiii au facut exercitii de recunoastere a respectarii/incalcarii regulilor de politete precum si
a unor norme elementare de conduita care fac apel la contexte familiare copiilor-joc de rol.Au
fost discutate proverbe care ilustreaza comportamente acceptate de societate Totodata au facut
exercitii de apreciere a propriei conduite vizavi de ceilalti.
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Sanatate
,,Igiena vestimentatiei si a incaltamintei’’-discutii cu copiii ce au avut ca subiect imbracamintea
care trebuie sa se incadreze in regulile de igiena pentru a contribui la mentinerea
sanatatii.Alaturi de imbracaminte si incaltamintea trebuie sa fie curate,potrivite varstei si
anotimpurilor.
Igiena locuintei si a salii de clasa’’discutii cu copiii despre modul in care se poate mentine
curatenia atat la scoala cat si acasa.Evitarea prafului,fumului,a mirosului urat a umiditatii,a
lipsei de lumina in spatiul de locuit.
Sarbatorim Dragobetele- semnificatia zilei.
Dragobete era ziua cand fetele si baietii se imbracau in haine de sarbatoare si, daca timpul era
frumos, porneau in grupuri prin lunci si paduri, cantand si cautand primele flori de primavara.
Fetele strangeau in aceasta zi ghiocei, viorele si tamaioase, pe care le puneau la icoane, pentru
a le pastra pana la Sanziene, cand le aruncau in apele curgatoare. Daca, intamplator, se
nimerea sa gaseasca si fragi infloriti, florile acestora erau adunate in buchete ce se puneau,
mai apoi, in lautoarea fetelor, in timp ce se rosteau cuvintele: "Flori de fraga/Din luna lui
Faur/La toata lumea sa fiu draga / Uraciunile sa le desparti".
Luna Martie
Tematica abordata in luna martie a facut referire la comportamentele moral-civice.
Recunoasterea unor comportamente bazate pe respect/lipsa respect, cinste/necinste,
sinceritate/minciuna, grija/neglijenta fata de sine si fata de ceilalti, fata de lucrurile
incredintate, facand apel la observarea si descrierea unor comportamente ale copiilor si ale
adultilor, povesti, desene animate, imagini
Semnificatia Martisorului-legende,povesti,confectionare,portul acestuia in diferite zone ale
Romaniei.
Luna Aprilie
Grupuri de apartenenta
-in cadrul acestei teme,copiii au facut exercitii de autoprezentare si prezentarea membrilor
familiei. Au fost realizate jocuri de rol pe diferite teme-care implica relatii cu colegii,
educatorii, prietenii in care au fost utilizate regulile de politete.
In saptamana mare, copiii au fost invitati de preotul din comunitate la biserica, unde li s-a
explicat care este semnificatia Sarbatorilor Pascale si a Sfantului Epitaf-vizionare de PowerPoint discutii si intrebari pe care copiii le-au adresat celor prezenti.
Sanatate
Programul de odihna si de activitate al unui copil-discutii privind descrierea de catre fiecare
copil a activitatilor zilnice.Completarea cunostintelorce privesc activitatile de lucru si odihna.
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Luna Mai
Localitatea,domiciliul-exercitii de prezentare a localitatii de domiciliu,vizionarea de filme cu
elemente locale ale comunitatii,fotografii vechi ale localitatii.
Sanatate
Calirea organismului prin influenta mediului natural-aer ,apa, soare.Joc de rol,,Doctorul stie
tot’’un copil a fost doctorul ceilalti impartiti pe echipe, si-au prezentat bolnavul la doctor.
Sfaturile au fost notate de membrii echipelor si discutate.
Lunile Iunie,Iulie,August
Activitatile ce au urmarit educatia civica a copiilor s-au desfasurat sub forma de joc si au creat
situatii concrete care au corectat deficientele in comportament;
-formule de salut in dierite situatii;
-exercitii de autoprezentare si prezentare a unei persoane cunoscute;
-familiarizarea cu formule de permisiune;
-limbajul corporal si expresiile faciale-ras,zambet,plans,mirare,nelamurire;
-cine sunteu si ce stiu despre mine.
Sanatate
-igiena alimentatiei-ce stim despre vitamine,alimentatia corecta si somn;
-microbi si boli transmisibile de la om la om sau de la animale la om,vizionarea de
documentare si discutii libere in care copiii au prezentat diferite simptome pe care le-au avut
inainte de a merge la medic.
-surse care pot prezenta riscuri de imbolnavire pentru copii;
-primul ajutor-joc de rol de-a doctorul,exercitii de corelare a regulilor de acordare a primului
ajutor in situatii concrete;
-minte sanatoasa in corp sanatos-am invatat sa jucam tenis,am organizat meciuri de fotbal
saptamanale;
-am efectuat exercitii de memorare si repetare a normelor igienico sanitare;
-dezbaterea temelor privind educatia pentru sanatate (igiena corporala, igiena vestimentatiei,
igiena locuintei, programul de activitate si de odihna, educatia fizica si sportul,primul ajutor).
Luna Septembrie
-Campanie de sensibilizare a comunitatii din cartierul Bora, Slobozia, privind importanta
educatiei desfasurata de membrii echipei Centrului Multifunctional in zona cartierului;
-Campanie de ecologizare cu copiii si parintii acestora desfasurata in cadrul proiectului”Let’s
do it Romania!”
-prezentarea regulamentului de ordine interioara al Centrului Multifunctional;
-alegerea reprezentantilor fiecarei clase;
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-autocunoastere si dezvoltare personala
Sanatate
-cunoasterea normelor igienico-sanitare: copiii au facut exercitii de memorare si repetare a
normelor igienico sanitare, exercitii de enumerare a normelor igienico-sanitare. Au pus
intrebari despre normele igienico-sanitare, exercitii de imbogatire si utilizare a vocabularului
specific educatiei pentru sanatate folosind dictionare si power-point.
Luna Octombrie
Colaborarea scolii cu familia puntea de legatura a educatiei
-activitate in cadrul careia parintii au participat la sedintele din cadrul centrului si au fost
informati cu privire la modul in care copiii evolueaza educational
-colaborarea educatorilor din cadrul centrului cu invatatorii Scolii Bora
Verde pentru educatie,verde pentru circulatie
-actiune de educatie rutiera discutii libere despre modul in care copiii se comporta pe strada si
regulile pe care acestia trebuie sa le respecte ca pietoni ; joc de rol(semaforul)
-Spunem nu violentei, activitate in cadrul careia copiii au adus exemple despre comportamente
negative din viata de zi cu zi
-Campanie de ecologizare la care au participat copiii si membrii comunitatii Bora
Sanatate
-Identificarea situatiilor in care se acorda primul ajutor
-Exercitii de descoperire a unor situatii care necesita acordarea primului ajutor, fise de lucru,
jocuri de rol
-Insusirea numarului unic de urgenta, folosirea acestuia numai in situatii de risc
Luna Noiembrie
-Cum ne raportam la ceilalti?
-discutii cu copiii despre grupurile din care fac parte atat la scoala cat si in afara ei, relatiile de
rudenie (prezentarea parintilor, a fratilor si bunicilor), de ce suntem admisi sau respinsi intr-un
grup,(joaca a fost luat ca exemplificare) relatiile de prietenie.
-Valorile educative ale activitatilor din timpul liber(ce activitati ne oupa timpul liber si cum ne
influenteaza acestea comportamentul si cultura generala) .
-Informarea parintilor cu privire la necesitatea existentei timpului liber.
-Prezentarea diferitor modalitati de petrecerea timpului liber.
Luna Decembrie
-sarbatorile de iarna se apropie, discutii cu copiii despre cum ne comportam de sarbatori la
masa,atunci cand avem si suntem musafiri;
-cum primim si cum oferim cadouri
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Competente dobandite:
-formarea si exersarea abilitatii de receptare a mesajului oral
-formarea si exersarea abilitatii de exprimare orala si de comunicare independenta
-utilizarea in comunicare a modelelor de comunicare non verbala-mimica si gesturi
-redactarea de mesaje simple in diverse situatii de comunicare
-formarea si exersarea abilitatii de receptare a mesajului scris
-elaborarea strategiilor de rezolvare a anumitor situatii si probleme privind sanatatea si mediul
-receptarea termenilor specifici educatiei pentru sanatate
-adoptarea unui comportament si atitudini responsabile de protejare a sanatatii personale si a
mediului social.

Atelierul de teatru
-copiii au primit roluri in cadrul serbarilor organizate in centru si in afara acestuia
8 Martie,-Scoala mamelor
8 Aprilie,-Ziua Internationala a Rromilor
A.D.I.S.-Tanar implicat,ambasador pentru drepturile omului
Magia Dansului-Palatul Copiilor Slobozia
Hora Ialomiteana-Palatul Copiilor Slobozia
Zilele Orasului Slobozia,
1Iunie-ziua Internationala a Copiilor
6 Decembrie-Mos Nicolae(Centrul Comunitar Persoane Varstnice)
Craciun-Colinde traditionale

Competente dobandite:
-dezvoltarea comunicarii interpersonale, precum si a comunicarii individuale
discurs individual in public, coerent si personalizat
-expresivitatea si libertatea vorbirii
-stimularea gandirii creative
-dezvoltarea capacitatii de observatie, de atentie si concentrare
-dezvoltarea capacitatii de autoanaliza si analiza a celorlati
-dezvoltarea capacitatii de comunicare si adaptare sociala
-dezvoltarea empatiei
-dezvoltarea vitezei de reactie, a spontaneitatii, a capacitatii de a lua decizii in situatii dificile
-dezvoltarea imaginatiei, a libertatii de exprimare si a libertatii de expresie corporala
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-favorizeaza eliberarea omului de inhibitii si posibilitatea de a redobandi increderea in
capacitatile proprii
-practica descifrarii si a cunoasterii limbajului si a comunicarii non-verbale
-practica exprimarii fara constrangeri a propriilor emotii si gestionarea emotiilor
-este mijloc de autocunoastere si cunostere a relatiilor inter-sociale
-este mijloc de dezvoltare personala la nivel fizic, psihic, mental, emotional

Activitati cu caracter permanent
-zilnic s-au desfasurat activitati de remediere scolara;
-pentru cunoasterea aplicata a programului din centru s-a continuat activitatea de consiliere
desfasurata in grup, individual si formula parinte-copil;
-s-au desfasurat activitati de consiliere si orientare scolara;
-completarea fiselor psihopedagogice ale copiilor;
-sedinte cu parintii;
-desfasurarea programului educativ”Femeia intre traditie si modernitate”;
-consiliere privind viata sexuala, contraceptie si anatomie;
-studiul individual al instructorilor;
-implicarea parintilor in activitati de voluntariat(curatenie,ingrijirea spatiului verde);
-in fiecare saptamana s-au vizionat povesti din lista de lecturi prevazuta in anul scolar 20162017;
-sarbatorim lunar ziua de nastere a copiilor;
-echipa de dansuri traditionale a exersat saptamanal,deoarece trupa de dans este noua si copiii
trebuie sa se obisnuiasaca cu intregul program artistic, care surprinde prin promovarea culturii
si traditiilor rome si nerome;

Parteneriate si contracte in derulare in anul 2016

 Parteneriatul cu Palatul Copiilor Slobozia si Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita “Sa
Dansam Impreuna”;

 Protocol de colaborare cu Liceul Tehnologic Căzănești – colaborare in vederea organizarii
unor activitati extrascolare, „1 Iunie- Ziua Mondiala a Copilului”;

 Protocol de colaborare cu DGASPC Ialomita;
 Acord de parteneriat incheiat cu Palatul Copiilor „Martisorul- simbolul primaverii”;
 Acord de parteneriat incheiat cu Palatul Copiilor „Magia Dansului”;
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 Proiect de parteneriat educational incheiat cu Scoala Gimnaziala Barbulesti „Integrarea
elevilor romi in interculturalitate”, „Cunoaste-l mai bine pe cel de langa tine!”

 Proiectul „Let’s Do It, Romania!” – 24 septembrie 2016;
 Contract de voluntariat cu d.nl Radu Ionut – momente cultural artistice;
 Contracte de sponsorizare incheiate cu ocazia strangerii de fonduri pentru a organiza
copiilor din cartierul Bora – 1 Iunie – Ziua Internationala a Copilului;

 Contracte de sponsorizare incheiate cu ocazia Proiectului „Imbraca un copil pentru
scoala!”.

Alte activitati
-in luna august am primit vizita unei delegatii din Franta si vizita unui grup de cercetatori de la
Institutul de Cercetare din Cluj-acest grup a fost sprijinit in actiunea desfasurata pe teren, de
educatorul si psihopedagogul din centru;
-campanie de sanatate dentara in cadrul careia copiii au fost consultati si tratati de o echipa de
medici din Italia;
-recrutarea de voluntari-contract de voluntariat incheiat cu instructorul artistic Radu Ionut;
-am desfasurat vizite la domiciliul copiilor, viitori beneficiari ai centrului care s-au concretizat
in discutii cu parintii;
-formarea continua a instructorilor educativi a avut loc prin participarea la cursurile de
formare:”Facilitarea la serviciile de sanatate” organizat de Centrul Cultural al Romilor “O
Del Amenca”;”Discriminarea in accesul la serviciile de sanatate”organizat de Asociatia pentru
dezvoltare si Incluziune sociala”;

Evenimente cultural-artistice organizate de catre Centrul Multifunctional cartier Bora in
anul 2016
 16.12.2016 Moment cultural-artistic oferit de trupa de dans a centrului „Fete si baieti
frumosi” - Conferinta de lansare a studiului "Cum se decide in scoli egalitatea de sanse", ce
s-a desfasurat la Centrul Cultural „Ionel Perlea” Slobozia. Centrul Cultural al Romilor “O
Del Amenca”, în parteneriat cu ADIS si cu Inspectoratul Scolar Ialomita, au organizat în
data de 16 Decembrie, intre orele 10.00– 13.00, conferinta de lansare a studiului ”Cine
participa la luarea deciziilor in scoli?” Dezbaterea a inceput cu un program artistic cu
ocazia Sarbatorii Nasterii Domnului oferit de elevii Centrului Multifunctional din Slobozia,
cartierul Bora. Cu aceasta ocazie, copiii au primit si daruri. Intalnirea s-a incheiat cu o
discutie cu elevii liceeni si studentii romi. S-a agreeat creearea unui forum al tinerilor din
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judetul Ialomita unde sa se impartaseasca informatii si sa se discute subiecte care au
legatura cu stima de sine si asumarea identitatii.
 06.12.2016 Un spectacol foarte frumos oferit de copiii de la Centrul Multifunctional Cartier
Bora bunicilor de la Centrul de Vârstnici. Un semn că sunt două proiecte de succes,
administrative.
 10.11.2016 Copiii au sustinut un moment cultural-artistic Comisiei pentru Incluziune
Sociala a judetului Ialomita in cadrul centrului.
 24.09.2016 Echipa si beneficiari Centrului Multifunctional cartier Bora cat si beneficiarii
Centrului pentru Persoane fără Adăpost au reușit să atingem scopul proiectului „Let's Do
It, Romania!” prin ecologizarea cartierului. Alaturi de noi au fost prezenti reprezentanti ai
Proiectului „Let's Do It, Romania!”, d.nl viceprimar Rudolf Gradea cat si d.nl Martin Ion.
 16.09.2016 Echipa si beneficiarii Centrului Multifunctional cartier Bora au participat la
lansare de carte a domnului Gheorghe-Paun Ialomiteanu, "Kaj Jeas, Rromale? Iubiri triste
cu parfum de satra", un volum de nuvele deosebit de interesant, proiect cultural al CNCR,
unde au prezentat un moment artistic.
 09.09.2016 Proiectul " Îmbracă un copil pentru şcoală " - 20 de copii care provin din
familii nevoiaşe au primit rechizite şi hăinuţe pentru şcoală.
 06.08.2016 am primit vizita unei delegatii din Franta care a dorit sa cunoasca beneficiarii
centrului si comunitatea.
 05.08.2016 Campania „Sanatate dentara” – un grup de medici stomataologi au vorbit
copiilor despre importanta sanatatii dentare si au consultat gratuit copii.
 29.07.2016 Centrul Multifunctional Cartier Bora a fost gazda unui atelier de lucru
organizat de Organizatia ADIS impreuna cu Inspectoratul Scolar Ialomita privind
'Discriminarea in accesul la serviciile de sanatate'.
 01.06.2016 Ziua Internationala a Copiilor – s-a organizat in cadrul centrului o petrecere
pentru copii la care au fost invitati copii din cadrul Centrului Educativ Cazanesti, toate
produsele comestibile si jucariile oferite s-au achizitionat de catre sponsorii acestui
eveniment (persoane fizice si juridice din Slobozia). Clovnul Bozo a fost prezent la petrecere
fara a fi remunerat.
 13.05.2016 Festival-Concurs Județean de dans popular 'Hora Ialomițeană' organizat de
Palatul Copiilor Slobozia, Asociația 'Copii pasionați, părinți implicați şi profesori devotați',
Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Ialomița împreună cu Primaria Municipiului
Slobozia la care trupa de dans a centrului a aparticipat si a castigat Locul II.
 22.04.2016 Ziua Pamanatului – ecologizare cartierul Bora.
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 21.04.2016 Concurs „Magia dansului” organizat de Palatul Copiilor la Casa Municipala
de Cultura Slobozia.
 09.04.2016 Eveniment organizat de către Centrul Regional de Monitori de Drepturile
omului cu sprijinul Fundației CRISS –Romani la Centrul Cultural Ionel Perlea unde am
prezentat un moment artistic.
 08.04.2016 Ziua Internationala a Romilor -Festival „Tânăr implicat. Ambasador pentru
drepturile omului” desfasurat la Centrul Cultural „Ionel Perlea”.
 10.04.2016 Saptamana ALTFEL - vizita facuta de copiii si cadrele didactice ale Gradinitei
cu program prelungit "Dumbrava minunata" Slobozia.
 07.04.2016 "Ziua Internationala a Romilor" – eveniment organizat in cadrul Centrului
Multifunctional - expozitie de carti scrise in limba romani, film documentar, prezentarea
portului traditional si alte surprize.
 18.03.2016 Reportaj facut de catre Antena 1 Slobozia despre Centrul Multifunctional
 08.03.2016 Ziua Internationala a Femeii
 01.03.2016 Am oferit matisoare create de copii doamnelor din sere.
 26.02.2016 "Femeia intre traditie si modernitate", aceasta este denumirea actiunii pe care
echipa Centrului Multifunctional Bora o promoveaza. Scopul acesteia este reprezentat de
educarea femeii privind respectul de sine, atitudinea fata de munca, rolul in familie si in
societate. "Educi un barbat, educi un barbat......dar cand educi o femeie, educi o intreaga
generatie!"
9. DEPARTAMENT INFORMATICA

Activitatile departamentului de informatica din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala
Slobozia in anul 2016 :

 colaborarea cu departamentul Buget Contabilitate(Achizitii) pentru achizitionarea de statii de
lucru si alte echipamente informatice in vederea schimbarii celor in neconcodanta cu cererile
tehnicii de calcul din prezent ;

 analiza permanenta a infrastructurii sistemului informatic existent in cadrul institutiei ;


intocmire referate de necesitate incluzand note justificative pentru aducerea la un nivel
decent a infrastructurii informatice (statii PC , software) ;



Transferul datelor si aplicatiilor de pe statiile inlocuite pe cele noi si asigurarea existentei

compatibilitatii cu noul sistem de operare – setarea emulatoarelor necesare functionarii acestora;
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colaborare cu firmele specializate software (ex: program contabilitate) pentru instalarea
acestor programe in conditii optime.



monitorizarea activa si pasiva zilnica a retelei informatice utilizant programe de specialitate
(ex :Wireshark)



rezolvarea problemelor aparute la statiile existente (Exemplu : reinstalari sisteme de
operare , mentinerea actualizarilor programelor antivirus, probleme de conectivitate ,
instalari software )



Actualizarea utilizatorilor din aplicatia Registru, in colaborare cu producatorul acesteia;



Realizarea trecerii in siguranta de la sistemul de operare Windows 8.1 sau mai vechi la
Sistemul de operare Windows 10 ca urmare a oferirii acestuia ca update graduit de catre
Microsoft;



Realizarea update-ului major (august 2016) la sistemul de operare Microsoft Windows 10 ,
update asistat in mod direct pe fiecare statie in parte .



Asigurarea existentei si actualizarilor continue a programelor antivirus si a sistemelor de
operare (doar Microsoft Windows 10) ;



Inlocuirea Dispozitivelor de tip Switch care deservesc conectarea la reteaua locala si
implicit conexiunea internet in birourile cu probleme de conectivitate;



Mentenanta periodica a dispozitivelor informatice (server , routere , switch) pentru o buna
functionare a acestora (update softvare , restarturi periodice, monitorizare activitate)



Asistenta acordata celorlalte departamente in folosirea unor programe software (Microsoft
Word/Excel etc.) precum si in folosirea sistemelor de operare instalate (Microsoft Windows
XP/ Windows 10)



Asigurarea securitatii datelor de pe statiile de lucru (programe antivirus actualizate si backup periodic pentru datele sensibile)



Actualizarea la versiuni curente a programelor folosite de celelalte departamente (Ex:
Revisal)

 Intocmirea si evidenta reincarcarilor si a achizitiilor de consumabile pentru imprimantele din
cadrul institutiei.
 Colaborarea directa cu firme specializate in cazul aparitiei unor incidente ce nu pot fi
solutionate de catre departamentul informatica ;
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3. Direcţia de Administrare a Domeniului Public

Directia de Administrare a Domeniului Public, unitate in subordinea Primariei Municipiului
Slobozia, infiintata in baza H.C.L nr. 33 din 17.03.1995 are ca obiect de activitate administrarea
domeniului public al municipiului Slobozia, pentru realizarea caruia, prin HCL nr.187 din
30.11.2001 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a aprobat infiintarea mai multor activitati,
toate acestea conducand la atingerea scopului pentru care a fost infiintata unitatea
Pe parcursul anului 2016, pentru realizarea obiectivelor propuse si cuprinse in proiectul de
buget aprobat, intregul colectiv de salariati a actionat pentru ducerea la bun sfarsit a sarcinilor
primite.
Inca de la inceputul anului 2016, conducerea unitatii s-a preocupat pentru asigurarea
conditiilor de munca pentru intreg personalul, dotarea acestuia cu echipament de protectia muncii
si echipament de lucru, dotarea unitatii cu toate mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor,
incheind in acest sens contract de prestari de servicii cu o firma specializata, desemnand si o
persoana de specialitate responsabila la nivel de unitate pe linie de protecti a muncii si PSI;
Pentru verificarea intregului personal din punct de vedere al sanatatii, s-a perfectat contract
de prestari servicii cu un medic autorizat pentru medicina muncii, care in functie de sarcinile de
serviciu stabilite pentru intreg personalul din cadrul unitatii, s-a efectuat examinarea medicala a
acestuia.
Deasemenea, conducatorii mijloacelor de transport si mecanicii de utilaje au fost examinati
atat medical cat si prin testare psihologica.
Pentru desfasurarea activitatii de capturare a cainilor fara stapan s-a perfectat contract de
prestari de servicii cu un medic veterinar atestat pentru aceasta activitate asa cum prevede
legislatia de specialitate in vigoare la aceasta data .
In anul 2016, Directia de Administrare a Domeniului Public a avut aprobat un numar de
187 posturi iar prin H.C.L nr. 115/19.12.2016 s-a aprobat Organigrama si Statul de functii al
unitatii.
Mentionam ca pe parcursul anului 2016, au fost rezolvate toate constatarile facute de
organele de control.
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In anul 2016, Directia de Administrare a Domeniului Public a avut prevederi bugetare in
valoare de 13.466.889 lei.
Acestea au fost structurate dupa cum urmeaza:

Intretinere spatii verzi
Cap. 67.02.05.03

5.525.000
Prevederi

Cheltuieli

Cheltuieli de personal

2.600.000

2.398.277

Bunuri si servicii

2.500.000

2.429.052

Dezvoltare

425.000

379.342

Reparatii si intretinere strazi
Cap. 84.02.03.03

6.420.000

Cheltuieli de personal

1.400.000

1.238.833

Bunuri si servicii

4.850.000

4.061.077

170.000

16.858

Dezvoltare

Iluminat public
Cap. 70.02
Bunuri si servicii
Dezvoltare

1.521.889
1.423.889

1.343.402

98.000

28.039
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TABEL CU LICITATII 2016
N
r
.
Obiectul
C
contractului
r
t
.
Achizitie
carburanti
1
Motorina

Canti
tate

Valoarea
estimate
fara
TVA(lei)

Valoarea
contract
fara
TVA(lei)

24.02.
2016

09.0
961di
5.
n
2016
16.05.
2016

SCOYL
Company
Holding
1.584.500

29.02.
2016

696di
30.0 n
3.
05.04.
2016 2016

SC OYL
COMPANY
Holding
269.900

140.000

03.03.
2016

99.000

09.03.
2016

31.0 712
3.
din
2016 06.04.
2016
11.0 811
4.
din
2016 19.04.
2016

SC OYL
COMPANY
HOLDING
140.000
SC
EURODIDA
CTICA
99.000

483.562,5
0

Achizitie
beton
asfaltic
BA16
Emulsie
cationica
Total
Achizitie
piatra Sparta
pt.
drumuri.(025)
Achizitie
piatra Sparta
pt.
drumuri.(2563)
TOTAL

8.000 t

2.600.000

1.559.840

4

Beton B150
– 800 mc

800 mc

172.000

5

Achizitie
locuri de
joaca
6 ansambluri

6.buc

163.633,33

30 t

67.500
2.667.500

24.660
1.584.500

1.500 to

63.000

68.253,58

5.000 to

225.000

Data
contra
ctului Oferta
si
câstiga
numar toare
ul
SC Oscar
Downstream
483.562,50

543.750

3

Data
term
inari
i
licit
atiei

675
24.0 din
3.
04.04.
2016 2016

145.000
l

2

Data
lansar
ii
licitati
ei

201.646,4
2

28.02.
2016

288.000
269.900

138

Situatia realizarilor pe anul 2016 defalcata pe sectii, se prezinta astfel:
SECTIA REPARATII-INTRETINERE STRAZI
In cursul anului 2016 s-au executat urmatoarele lucrari:
Reparatii asfaltice cu mixtura stocabila in cantitate de 15.72to pe urmatoarele strazi:
B-dul Unirii, B-dul Chimiei, Str. Gh. Lazar, Str. D. Balasa, Str. Eternitatii, Zona 500 ap, Str.
Vanatori, Str. Ialomita, Sos. Amara, Str. Lacului, Str. Crisan
Reparatii asfaltice cu mixtura asfaltica in cantitate de 8 000to pe urmatoarele strazi:
Parcare ITM Al. Sporturilor, Platforma Sudului,Parcare M. Eminescu, Parcare BL. 25B Str.
M. Sadoveanu, Parcare Al. Crinilor, Parcare Bl. I1, B38 Str. Ialomitei, Parcare Bl. 1D Str.
Constructorilor, Parcare Bl. U17 Str. Lacului, Parcare Bl. U5 Str. D. Balasa, Parcare Bl. 20,bl.3
Str. M. Costin, Parcare Bl. 25B. Str. Pacii, Parcare Bl. U12, U11 Str. Eternitatii, Bloc Ugira,
Parcare Al. Chimiei, Parcare Bl. 4 Str. Ardealului, Parcare Bl. S4 Al. Florilor, Parcare Bl. U18
B-dl. Unirii , Parcare Bl. 16 ANL, Str. Vanatori, Al. Ronda, Scoala Nr. 4 , Parcare Spital, Sos.
Brailei, Al. Crinilor, Str. Lujerului, Str. Marasesti.
Reparatii asfaltice pe suprafete intinse:
Al. Feroviarul, Parcare Bazar, Centru Multifunctional Bora, Incinta curte DADP, Str.
Minerva, Str. Panduri, Str. Aurel Vlaicu, Str. Unirii,Str. Scolii
Alei si trotuare din pavaj in suprafata de 5 110 mp in urmatoarele locatii:
Al. Ronda, B-dl. Unirii Bl. U11, Gradinita Voinicelul, Al. Feroviarul Bl. V5, Str. Gh. Lazar
Bl. G120, Sos. Amara, Sos. Nordului Bl. T3, Loc joaca Al. Baii, B-dl. Chimiei(Club Tineret),
Insule Delimitare Trafic Sos. Brailei,Str. Garii- ceas, Scoala Bora, Scoala Nr. 4, Str. Pacii, Bdl. Chimiei (Casa Sindicatelor), Str. Rovine, Str. M. Costin, Str. Stefan cel Mare Bl. M4, Scoala
Nr. 6
Amenajare alei si trotuare beton in suprafata de 1 235 mp in urmatoarele locatii:
Str. Ciprian Porumbescu, Cimitir Municipal, Str. D. Balasa Bl. U9, Str. Odobescu, Sos.
Nordului BL. T3, Loc joaca C.D. Gherea, Al. Stadionului Bl. X, H.
Lucrari de amenajare, completare si reprofilare strazi cu piatra sparta in cantitate de 6 500to:
Str. Ciprian Porumbescu, Al. Parcului Bl. H1, Str. Filaturii, Sl. Noua: Liliacului, Al. Scolii,
Prunului, Aurel Vlaicu, Cimitirului, C.D. Gherea, Traian Vuia, Marginei; Bazar, Platforma
Sudului,Sos. Brailei, Sos. Amara, Str. Stanjenei- Bora,Sos. Nordului Bl. T3, Str. Dorobanti, Str.
Pacii, Centru Multifunctional Bora, Cartier Tineret
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Deasemenea au mai fost executate urmatoarele lucrari:
Marcaje rutiere 6978mp
Montat rigole Str. M. Sadoveanu, Al. ChimieiB-dl. M. Basarab (BRD)
Canalizare sediu DADP
Refacere trotuare din pavele
Lucrari de deszapezire si combatere a poleiului.
SECTIA SPATII VERZI
Pornind de la prevederile bugetului de venituri si cheltuieli prevazut pentru anul 2016 si
aprobat in sedinta Consiliului Local in anul 2016, s-au efectuat o serie de lucrari in spatiile verzi si
parcurile din municipiul Slobozia , lucrari care sunt enumerate mai jos :
Lucrari executate in spatiile verzi din oras si parcuri
deszapezit alei manual = 13202 mp
sapat gropi pentru plantat arbori si arbusti = 4462 buc
plantat arbori si arbusti in spatiile verzi din oras si parcuri = 4462 buc
sapat sant pentru plantat gard viu = 244mc
plantat gard viu = 1937 ml
desfundat solul la o casma =5694 mp
incarcat gunoi , frunze,iarba in mijloacele de transport = 75 tone
incarcat crengi din taieri in mijloacele de transport = 241 to
tuns forme izolate de esenta moale mecanic = 4691 buc
cosit mecanic pe suprafete orizontale = 9612205 mp

greblat iarba dupa coasa mecanizata=542904 mp
strangerea si depozitarea diferitelor materiale imprastiate pe teren aflate la suprafata
solului = 12776644 mp
varuit arbori + borduri = 4672 buc
pregatit teren pentru gazonat =1000 mp
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semanat gazon pe suprafata de = 1000 mp
prasit , plivit flori = 5332 mp
tuns gard viu mecanic =48585 mp
pregatit teren pentru plantat flori = 6057 mp
plantat flori epoca I = 39735 buc
plantat flori de epoca a II –a = 159698 buc
udat cu furtunul flori, gazon,arbori si arbusti =17576 buc
udat flori cu furtunul de la cisterna = 69357 mp
taieri de corectie , ameliorare egalaj la arbori si arbusti = 7335 buc
maturat alei in parcuri si oras = 1576184 mp
intins pamant de umplutura = 40 mc
erbicidat vegetatie pavele = 5872 mp
plantat bulbi lalele = 10457 buc
scos canna indica = 10 mp
musuroit trandafiri = 1444 buc
desmusuriot trandafiri = 1444buc
curatirea terenului de frunze , craci cu grebla = 180511mp
taiat trandafiri = 388 buc

-

curatat santuri = 10646 mp

-

efectuat tratamente contra bolilor si daunatorilor = 1807 mp

- scos arbusti de foiaose din Pepiniera = 443 buc
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- scos arbori pentru plantat din Pepiniera = 2651 buc

- scos arbusti din Pepinera pentru plantat = 1631 buc

- sapat casete pomi = 21032 buc

activitati DDD contra capusi si tantari = 92072 mp

2. Lucrari executate la Sera de Flori :
semanat la ladite flori = 687 ladite ( cineraria = 20 , piretum = 20 , pansele = 208 ,
ienupar = 8 , maclura = 5 , impatiens = 10 , campanula = 2 muscate = 15 , garoafe =
6 , gloxinia = 10 , lisiantus =12 , gaulteria = 73 , ageratum = 25 , salvie = 42 ,
portulaca = 5 , dalie = 49 , craita = 48 , mesteacan = 10 , gazania = 30 , coleus = 6 ,
bellis = 73 )

pregatit amestec de pamant : 55 mc
lucrari de intretinere si curatenie in sere : 46000 mp
udat ghivece puse la parapet cu furtunul : 200000 buc
udat plante puse la parapet cu stropitoarea = 216846 buc
- plantat flori la ghivece de 5 – 6 cm =142448 ghivece

plantat la ghivece de 7-8 cm = 9044 ghivece

plantat la ghivece de 11-12 cm = 10000 ghivece
combaterea bolilor si daunatorilor la flori = 26000 mp

repicat I la ladite = 148 ladite
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repicat II la ladite = 565 ladite

plivit de buruieni plante la brazde = 2900 mp

confectionat butasi lemnificati = 27806 buc
confectionat butasi erbacei = 3280 buc
curatat bulbi de canna indica = 10000 buc
prasit cu sapa culturi in Pepiniera = 24244 mp
prasit butasi in Pepiniera mecanizat = 26748 mp
semanat la brazda = 600 mp
plivit si mobilizat solul la ghivece = 22303 mp
desfundat solul la o casma = 200 mp
plantat la brazda plante = 71697 buc
cosit mecanic = 10500 mp
chituirea si inlocuirea ochiurilor sparte = 2000 mp
udarea plantelor pe parapet cu furtunul = 300000 mp
curatat si spalat geamuri la sera in exterior = 2000 mp
plantat in Pepiniera = 2480 mp
plantat in Pepiniera butasi de trandafiri = 4000 buc
semanat in Pepiniera = 3520 mp
cernut mranita = 35 mc
stropirea geamurilor pentru umbrire = 2000 mp

3. Lucrari executate cu beneficiarii Legii 416/2001:
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strangerea si depozitarea diferitelor materiale imprastiate pe teren = 4827055 mp

curatirea terenului de frunze,craci,gunoi cu grebla = 779676 mp
greblat iarba = 3551214 mp
incarcat gunoi si resturi menajere in mijloacele de transport : 37to
deszapezit alei = 73396 mp
maturat alei = 121529171 mp
incarcat crengi din taieri de corectie = 58 to

4. Lucrari executate cu Detasamentul de Forta Speciala :

incarcat gunoi , frunza , iarba din spatiile verzi si parcuri = 32 to

greblat iarba dupa coasa mecanizata= 173203 mp

strangerea si depozitarea diferitelor materiale imprastiate pe teren = 259240 mp
plivit de buruieni plante la brazda = 533 mp
cernut mranita si carat in magazii Sera Flori = 62 mc
-

desfundat solul la o casma = 4102 mp

-

pregatit teren pentru plantat flori = 4727 mp

-

varuit borduri = 935 buc

-

prasit cu sapa culturi in Pepiniera = 17783 mp

6.ECARISAJ
In anul 2016 au fost capturati un numar de 539 de caini.
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SECTIA MECANIZARE

Realizarile personalului din cadrul Sectiei Mecanizare s-au derulat pe intervalul 01.01.31.12.2016 pe urmatoarea structura:
1.FANTANI ARTEZIENE:
In prima parte a anului pana la punerea in functionare a fantanilor in oras respectiv luna aprilie ,
s-au facut urmatoarele lucrari:
Spalat si curatat cu solutii speciale structura electropompelor care functioneaza submers.,
respectiv tip Varia, OASE,Nautilius.
Reparat , revizuit electropompe tip. Cerna, completare cu ulei , gresari, inlocuiri de rulmenti,
inlocuit cuplaje cauciuc, reparat cuple.
Profilaxia electromotoarelor prin reinpregnare si uscare.
Curatat , spalat si vopsit structura bazinelor fantanilor; zona acvatica.
Refacut alimentarile cu apa, combinarea consumului de apa,refacut evacuarile la fantanile
racordate la reteaua de canal al orasului.
Refacut instalatia cu alimentare electrica, ridicat la nivel suprateran al tablourilor electrice.
- Revizia instalatiilor de alimentare cu energie electrica, revizia protectiilor prin corelarea
puterii consumatorilor cu valoarea componentelor la scurtcircuit si suprasarcina.
- Inscriptionarea pe baza Lg. 319 privind securitatea si protectia la electrocutare- montarea pe
bazine fantani, placute avertizare.
In perioada aprilie –noiembrie s-au executat lucrari de spalare, curatare bazine fantani,
electropompe , saptamanal pentru a se impiedica depunerea de calamina pe circuitele
hidrodinamice si pentru a se asigura esteticul structurilor arteziene.
In oras exista 13 buc cismele publice, asupra carora s-au executat lucrari de intretinere, refaceri
bransamente, contorizarea integrala a consumului de apa , refacerea evacuarilor la canal.
S-au executat vopsitorii la bazinele fantanilor, s-au reparat instalatiile de iluminat subacvatic,
s-au facut masuratori la prizele de pamant si remedieri unde a fost cazul, la fantanile de la ans.
Peco.
2.LOCURI JOACA
In cursul anului s-au efectuat lucrari de intretinere si curatenie a spatiilor locurilor de joaca.
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S-au efectuat lucrari de completari cu nisip in cantitate de 260 to pe toate locurile de joaca in
numar de 36.
S-au completat cu cosuri de gunoi in nr. de 3 buc si bancute odihna in nr. de 12 buc.
S-au reparat bancute prin inlocuire de sipca degradata in nr. de 47 buc inclusiv vopsitorii.
S-au montat in nr. de 3 buc indicatoare loc joaca
S-au reparat componentele locurilor de joaca confectionate din metal prin lucrari de sudura ,
inclusiv vopsitorii.
S-au curatat de vegetatie inclusiv folosirea tratamentelor de erbicidare
S-au efectuat lucrari de intretinere, structuri locuri joaca inclusiv la gradinite.
Cu caracter permanent pe toata perioada anului s-au efectuat lucrari de igienizare.
S-au efectuat lucrari de reparatii , completare cu stalpi sau panouri plasa la imprejmuirile din
plasa deteriorate , inclusiv vopsitorii.
Montat 6 buc ansambluri locuri joaca.
Executat perimetre loc joaca la ANL - Nord, Colibri cu alei bordurate si nisip.
Refacut perimetre locuri joaca la C.D. Gherea si str. Constructorilor.
Completari cu nisip.
Confectionat si montat canapele si bancute 12 buc.
Reparat imprejmuire gard loc joaca nr. 8,19,24.
Reparat elemente locuri joaca la locurile de joaca din oras.
Reparat elemente la loc joaca sc. Bora si l. joaca nr.10- parc Ialomita.
Reparat aparate fitnes, bicicleta 2 buc la parcul de aparate din parcul Tineretului si parcul de
Est.
3.INDICATOARE RUTIERE
In cursul anului 2016 s-au inlocuit un nr. de 12 buc. indicatoare rutiere degradate si un nr. de
79 indicatoare reconditionate cu folie si vopsit stalpi
- S-au montat si demontat limitatoare de viteza in locurile stabilite,la toate unitatile de
invatamant si gradinite, b-dul M.Basarab, statie Parpala, Gostat, parc Ialomita, M.Sadoveanu,
str. Nordului, sos. Nordului.
-S-au efectuat lucrari de vopsitorii stalpi metalici , indicatoare rutiere si stradale.
- Reparat si reconditionat indicatoare rutiere 19 buc. pentru sc. nr.4 .
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4. CONFECTII METALICE SI MOBILIER URBAN
In anul 2016 , s-a procedat la executarea urmatoarelor baracamente:
La cap. Mobilier Urban s-au executat urmatoarele:
Executat banca odihna pe modelul DADP, metalica in numar de 70buc. amplasate in parcuri,
strazi, si la asociatiile de locatari in functie de adresele aprobate.
Executat 30buc banci odihna , pentru locurile de joaca noi si pe cele care sau inlocuit
elementele.
Reparat prin inlocuire sipca lemn, reparat structura metalica inclusiv vopsitorii a unui numar
de 390 buc . din parcul Tineretului, parc Ialomita, parcul de Est , parcul M.Eminescu,
cartier Nordului, parc CFR, parc Ambianta, parc E14, strazi, intrari de bloc, locuri de
joaca.
Executat masute cu invelitoare, cu banci in numar de 2 buc.si montate in parcul de Est 1 buc, ,
bl. H de la Statistica 1 buc si reparat un nr. de 19 buc masute cu invelitoare.
Executat un nr. de 80 buc banci amplasate la l.joaca cu completare inclusiv sediu SPAS.
Reparat 10buc mese si canapele (20 buc) padurea Peri.
Reparat si modernizat ghena ghena gunoi langa SPAS.
Confectionat un nr. de 7 panouri metalice cu amplasare temporara.
Confectionat carucior cu role pentru sera.
Confectionat suporti pentru steaguri 200 buc amplasati pe stalpii Enel oras.
Reparat porti handbal(2 buc) sc. nr. 3 si sc. nr.4(2 buc).
Reparat gard si porti met. sc. nr.3.
Confectionat si montat pe pozitie scara cu trepte pod bora.
Confectionat si montat pe pozitie scara cu rampa pod Bora.
Confectionat si montat pe pozitie balustrada protectie cap pod Bora.
Montat stalpi iluminat B- dul Unirii 24 buc.
Confectionat si montat panouri avertizare groapa gunoi Sl. Noua.
Confectionat panouri gard si stalpi ( 38+51 buc)imprejmuire groapa gunoi Sl. Noua.
Confectionat / montat mana curenta ( 12 buc) ans. Peco.
Confectionat/ montat porti imprejmuire spatiu verde la Clubul Pensionarilor.
Demontat panou escalada
Montat/demontat scena – Festivalul,, Casa Tudorii’’- Giurgeni.
Montat/ demontat scena –,, Ziua Nationala’’
Montat instalatii ornamentale oras
Montat steaguri/ demontat. cu ocazia zilei nationale
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La Sera flori s-au executat urmatoarele lucrari:
Refacut reteaua termica prin inlocuirea registrelor termice din inmultitor, inclusiv
bransamentele la agentul termic.
Reparat instalatia electrica la casa pompelor,reparat electropompa tip Cerna cu aspiratie si
evacuare inclusiv montarea uneimotopompe( in rezerva) si bransament la asp.( camin) si
evacuare(canal).
Lucrari de intretinere curenta la instalatiile alimentare cu apa a serei, a alimentarii cu energie
electrica, inclusiv revizia grupului electrogen de la sera.
Lucrari de intretinere curenta a instalatiilor cu alimentare cu apa la sc. nr. 13, bl. Ugira,
Primarie, bl. Social, bl. ANL- uri.
Lucrari de remedieri aparute la instalatiile electrice la Cantina Sociala, Casa de Cultura
Municipala, bl. Social,etc.
Executat si montat in numar de 10 stalpi pentru camera video in parcul Tineretului, P-ta Unirii
la solicitarea Politiei Locale.
S-au executat lucrari de remedieri la jgheaburi si burlane la bl. ANL 2003 si ANL Nordului
S-au executat lucrari de remedieri la instalatiile sanitare inclusiv termice la bl. ANL Nordului.
S-a demontat centrala termica scoasa din uz de la gradinita Securitate ( langa SPAS).
Confectionat anexa WC E14 – montat si vopsit.

5.ATELIER MECANIC
In cadrul atelierului de reparatii auto s-au executat urmatoarele :
S-au efectuat lucrari de intretinere, revizii tehnice, ITP-urila mijloacele de transport si utilaje.
S-au efectuat lucrari de reparatii la mijloacele de transport si utilaje, accidentale.
S-au executat lucrari de reparatii si reconditionari prin strunjiri , suduri el.etc, a pieselor,
ansamblelor si subansamblelor auto si utilaje.
S-a asigurat mentenanta autovehiculelor pe intreg an.
S-a asigurat mentenanta echipamentelor si dispozitivelor de mica mecanizare.
6.LUCRARI DIVERSE
- S-a intervenit la As. de Prop. la evacuarea apei din subsolurile blocurilor
- S-a participat la deszapezire.
- S-a efectuat epuismente in cartierul Tinerilor si plaforma Tabu.
- S-a montat si demontat sectii votare.
148

ILUMINAT PUBLIC
In perioada ianuarie – decembrie 2016 am incercat sa asiguram o vizibilitate cat mai buna
atat trecatorilor cat si a mijloacelor care circula pe timp de noapte .
Am montat instalatiile ornamentale pe bulevardele principale din municipiu, cartier Bora, cartier
Sl. Noua, dand un aspect de sarbatoare, de iarna.
- S-au efectuat lucrari de reparatii accidentale, s-au inlocuit becurile arse cat si accesoriile(
balast, igniter), 4 ceasuri programatoare pentru iluminatul public.
- S-au efectuat lucrari de modernizare - extindere retea iluminat public pe strazile si parcarile
urmatoare:str. Liliacului,Aleea Castanilor, Parcare B25, Parcare U21, Parcare bl. T1-T3, ANL
Nord.
- S- a inlocuit automatul pentru dirijarea circulatiei B-dul M. Basarab- B-dul Chimiei.
- S-au procurat instalatii ornamentale pentru sarbatorile de iarna pentru Parc Ialomita care au
fost montate.
RAPORT ANUAL AL CONDUCATORULUI UNITATII
PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
pentru anul 2016
SITUATIA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA IN UNITATE :
In cursul anului 2016, pentru asigurarea securitatii lucratorilor la locul de munca s-au
realizat urmatoarele :
afisarea de instructiuni proprii de securitate la echipamentele de munca;
dotarea cu mijloace de stingere a incendiilor conform normativelor in vigoare;
verificarea periodica a prizelor de impamantare;
verificarea periodica a instalatiilor electrice;
verificarea echipamentelor ISCIR conform graficelor;
amenajarea posturilor de prim ajutor si instruirea personalului.

In cursul anului 2016 nu s-au inregistrat accidente de munca si nici alte venimente care sa
provoace perturbari in activitatea lucratorilor.

ACTIUNILE INTREPRINSE SI EFICIENTA ACESTORA IN ANUL 2016:
Pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor, in cursul anului 2016 s-au
intreprins urmatoarele :
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s-a incheiat contract de prestari servicii de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta
cu serviciul extern de prevenire si protectie - S.C. EUROCONSULTING SRL;
s-a incheiat contract de prestari servicii ISCIR cu S.C. UTILITY GROUP S.R.L.;
s-au actualizat urmatoarele documente necesare desfasurarii activitatii de securitate si
sanatate in munca :
Evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate in munca;
Planul de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
Instructiuni proprii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
Tabelele de acordare a echipamentului individual de protectie pentru fiecare loc de
munca, functie de H.G. 1048/2006 si riscurile evaluate;
Programele de instruire si testare a lucratorilor.
s-au desfasurat activitati de control intern da catre reprezentantii serviciului extern de prevenire
si protectie impreuna cu lucratorul desemnat, Closca Loredana;
Comitetul de securitate si sanatate in munca s-a intalnit trimestrial, iar un exemplar al
procesului verbal al fiecarei sedinte a fost inaintat la I.T.M. Ialomita;
s-a realizat controlul medical de medicina muncii a lucratorilor in conformitate cu
H.G.355/2007 si cu riscurile existente la locurile de munca, in baza contractului incheiat cu
medic de medicina muncii, pentru toti lucratorii;
s-a asigurat un buget de 70.000 lei pentru achizitionarea de echipament individual de protectie
si s-a asigurat dotarea lucratorilor cu urmatoarele: bocanci, manusi pentru diverse medii
de munca, echipament sudor, pelerina ploaie, ansamblu ploaie, veste reflectorizante,
cizme, ochelari de protectie;
s-a realizat instruirea la angajare si periodica tuturor lucratorilor, precum si testarea anuala a
tuturor lucratorilor.
PROPUNERI PENTRU PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE CE SE VOR REALIZA IN
ANUL 2017:
Pentru anul 2017, tinand cont si de buget, se fac urmatoarele propuneri in vederea
asigurarii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor:
respectarea graficelor de revizie si reparatii pentru toate mijloacele de productie;
inlocuirea sau modernizarea mijloacelor de productie care nu mai corespund din punct de
vedere al securitatii lucratorilor;
amenajarea locurilor de munca cu respectarea conditiilor de securitate pentru lucratori;
instruirea salariatilor la angajare si periodic, tinand cont de legislatia in vigoare si de riscurile
identificate pentru toate locurile de munca;
dotarea cu echipament individual de protectie conform;
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realizarea controlului medical de medicina muncii pentru toti lucratorii;
respectarea prevederilor legale in vigoare.
RAPORT ANUAL
de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor
DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SLOBOZIA
Stadiul indeplinirii masurilor stabilite:
PLAN DE MASURI INTOCMIT IN URMA CONTROLULUI EFECTUAT DE I.S.U. “BARBU
CATARGIU” IALOMITA SI A NEREGULILOR CONSTATATE SI CONSEMNATE IN PROCESUL
VERBAL NR. 2414688 DIN 18.04.2016

ORGANIZATORICE
IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR
Nu se asigura dotarea tuturor
Atelier
O.M.A.I. nr.
locurilor de munca, conform
reparatii
163/2007, art.
normelor, cu mijloace de prima
123
interventie (stingatoare de
incendiu cu pulbere si gaz inert).
Pentru elementele de constructive Sediu
O.M.A.I. nr.
combustibile (lemn) care intra in D.A.D.P. - 163/2007, art.
alcatuirea planseului incaperii,
arhiva
90, Normativul
nu s-a verificat proprietatea de
C 58 - 96
imbunatatire a comportarii la foc
a acestor elemente.
TEHNICE
IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR
Nu s-au efectuat verificarile
O.M.A.I. nr.
periodice ale instalatiilor
163/2007 art.
electrice de personal calificat si
82, lit. d);
autorizat de autoritatile
Normativul I 7
competente.
– 2011, art.
8.2.1.6,
8.2.2.1., tabel
8.4
IN DOMENIUL APARARII CIVILE
Rezervoarele supraterane de
Sediu
Art. 2.24, alin.
combustibil nu sunt montate in
D.A.D.P.
1 din N.P.
cuve de protectie si siguranta.
004/2005
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Au fost dotate toate locurile
de munca cu mijloace de
prima interventie, conform
prevederilor art. 123 din
O.M.A.I. nr. 163/2007.
A fost placat planseul
incaperii cu placi de rigips
cu rezistenta la foc.

Sunt in curs de finalizare
verificarile instalatiei
electrice.

A fost construita cuva de
protective si siguranta.

Concluzii din activitatea de instruire si pregatire a personalului:
Pe parcursul anului 2016, instruirea personalului s-a efectuat conform tematicii intocmite de
S.C. EUROCONSULTING S.R.L. si aprobate de conducerea unitatii, instruiri la care a participat
intregul personal angajat, precum si conducerea punctelor de lucru.
In urma efectuarii instruirilor si aplicatiilor practice se desprind urmatoarele concluzii:
cea mai mare parte a personalului manifesta interes pentru cunoasterea normelor de aparare
impotriva incendiilor si situatiilor de urgenta;
se impune acordarea unui interes sporit exercitiilor practice privind modul de actiune in caz de
incendiu (in special modului de utilizare a mijloacelor de prima interventie din dotarea
punctelor de lucru, respectiv stingatoare portative si hidranti).

Relatiile cu tertii privind apararea impotriva incendiilor:
Directia de Administrare a Domeniului Public Slobozia are incheiate:
contract de prestari servicii P.S.I./S.U. cu S.C. EUROCONSULTING S.R.L.;
contract pentru verificarea periodica a prizelor de pamant;
contract pentru verificarea periodica a instalatiilor electrice.

Asigurarea dotarii, calitatea si functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva
incendiilor:
dotarea cu stingatoare, conform prevederilor legale;
hidrantii de incendiu sunt dotati cu toate accesoriile necesare interventiei.

Eficienta activitatilor desfasurate de structurile cu atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor:
Activitatile desfasurate de S.C. EUROCONSULTING S.R.L. impreuna cu persoanele
desemnate de conducerea unitatii s-au realizat in conformitate cu Planul anual de instruire/testare
si cu Actele de autoritate de la nivelul unitatii si au condus la rezultate bune si foarte bune in
domeniu; nu s-au produs evenimente nedorite.
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Propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii:
Pentru imbunatatirea activitatii se propun urmatoarele:
respectarea in permanenta a masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor;
afisarea la loc vizibil a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor pentru toate locurile de
munca;
implementarea noilor prevederi legale privind apararea impotriva incendiilor;
participarea activa a conducatorilor locurilor de munca la activitatile de instruire,
monitorizarea activitatii lucratorilor din subordine si colaborarea cu reprezentantii
prestatorului de servicii in domeniu;
reprezentantii S.C. EUROCONSULTING S.R.L. vor mentine o comunicare permanenta cu
conducerea unitatii si conducatorii locurilor de munca in vederea aplicarii corespunzatoare
a legislatiei in domeniu in vigoare si asigurarea securitatii lucratorilor si bunurilor.
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4. Direcţia Municipală pentru Cultură, Invățământ, Sport şi Tineret Slobozia
Direcţia Municipală pentru Cultură, Invățământ, Sport şi Tineret Slobozia, înființată prin
H.C.L. nr. 36/28 februarie 2008(D.M.C.S.T.), completată prin H.C.L. nr. 47 din
30.08.2012(D.M.C.I.S.T.), îndeplinește atribuții în domeniile culturii şi artei, învăţământului,
sportului şi tineretului. Proiecția manifestărilor cultural-artistice, sportive şi pentru tineret, din
perspectiva satisfacerii nevoii de cultură, de petrecere a timpului liber şi de educare a tineretului
prin cultură şi sport și-a stabilit următoarele obiective:
- Elaborarea unor proiecte atractive şi utile, unele în parteneriat cu unități de învățământ,
instituții de cultură, cu un aport efectiv și afectiv al membrilor Consiliului Local al Tinerilor;
- Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii, precum şi
păstrarea şi cultivarea specificului local şi diversificarea manifestărilor culturale oferite, prin
armonizarea acestora cu nevoile și cerinţele publicului;
- Valorizarea și dezvoltarea creativităţii, aptitudinilor și deprinderilor artistice prin
organizarea de expoziţii de artă plastică, concursuri de cultură generală, spectacole de
divertisment şi spectacole-concurs de interpretare, stagiuni teatrale, ș.a.
- Stabilirea obiectivelor, precum și șansele de îndeplinire a acestora au căpătat noi valențe în
contextul preluării cinematografului ,,Galax”, în baza Legii nr.303/2008 și transformarea acestuia
într-un cochet centru cultural, Casa de Cultură a Municipiului Slobozia. După patru ani de
activități în spațiul nou creat, slobozenii au putut observa un reviriment substanțial pe tărâmul
culturii, mai ales în ceea ce privește organizarea de spectacole, precum și a altor manifestări
cultural-artistice, cu caracter educativ-formativ pentru tânăra generație.
- În derularea proiectelor culturale, Direcţia Municipală pentru Cultură, Învăţământ, Sport şi
Tineret Slobozia a realizat parteneriate cu instituţii locale, judeţene şi naţionale, având ca rezultat
derularea unor proiecte devenite tradiţionale, depăşind nivelul de interes local.
- Structura de personal a D.M.C.I.S.T. Slobozia, conform organigramei şi statului de funcţii
aprobate de Consiliul local, cuprinde 16 posturi, dintre care cinci funcţii publice(unul vacant) şi 11
funcţii de personal contractual, cinci dintre ele fiind vacante.
ACȚIUNI ȘI ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN PARTENERIAT
ÎN ANUL 2016
VII. Concursul județean de dans modern ,,MAGIA DANSULUI”. Parteneri: Palatul Copiilor
Slobozia, alte instituții locale și județene și Direcţia Municipală pentru Cultură,
Învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia;
VIII.
Concursul naţional de matematică ,,Gheorghe Mihoc”. Parteneri: Colegiul Național
,,Mihai Viteazul” Slobozia și Societatea de Științe Matematice din România – Filiala
Ialomița, Primăria Municipiului Slobozia;
IX. Concursul județean de folclor pentru copii ,,GRÂUȘOR DIN BĂRĂGAN” Parteneri: Palatul
Copiilor Slobozia, alte instituții locale și județene și Direcţia Municipală pentru Cultură,
Învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia;
Expoziţie de pictură și grafică, în parteneriat cu Liceul de Arte ,,Ionel Perlea” 154

expozanți: absolvenți ai liceului;
Festivalul-concurs Internaţional de Interpretare Vocală pentru Copii ,,STELUŢE PE
PORTATIV”. Partener: Liceul de Arte ,,Ionel Perlea” Slobozia;

 Acord de parteneriat cu S.C. COMORI ARDELENEȘTI S.R.L. București.
Spectacole susținute de artiști profesioniști în cadrul Sărbătorilor Municipiului
Slobozia, editia a XVI-a;

 Parteneriat educațional privind organizarea de spectacole pentru copii, recitaluri, proiecții
cinematografice, spectacole susținute de preșcolari și elevi ai unităților de învățământ din
municipiul Slobozia. Parteneri: Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița și toate unitățile de
învățământ slobozene;
 Acord de parteneriat încheiat cu Asociația Handicapaților Neuromotor Slobozia în vederea
organizării unor manifestări socio-culturale la Casa de Cultură a Municipiului Slobozia,
precum și la sediul asociației;

 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Ialomița privind organizarea Festivalului Internațional de Folclor
,,FLOARE DE PE BĂRĂGAN” - circumscris Sărbătorilor Municipiului Slobozia, ediția a XVIa;

 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Ialomița privind organizarea Festivalului Național de Folclor ,,ION
ALBEȘTEANU”;

 Concursul interjudețean de matematică ,,Sf. Andrei”. Partener: Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei”
Slobozia;

 Parteneriat educațional privind organizarea unor manifestări cultural-educative și sportive cu
prilejul SĂPTĂMÂNII MOBILITĂȚII EUROPENE și ZILEI EUROPENE FĂRĂ MAȘINI, cu
participarea unor grupe de preșcolari, precum și elevi ai ciclului primar, în parteneriat cu
Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița;
 Expoziţie de artă plastică: NATURĂ STATICĂ – IPOSTAZE PLASTICE CONTEMPORANE, în
parteneriat cu TRUICART EVENTS;
 Expoziție de artă fotografică – colecția Costică Acsinte: VIAȚĂ DE FRONT DIN MARELE
RĂZBOI - 1916-1918, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie al României și Muzeul
Județean Ialomița;

 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea

Culturii Tradiționale Ialomița privind organizarea Sărbătorii Colindului ,,SUB ZARE DE
SOARE”, ediția a XI-a.
CULTURA

Oferta culturală a instituţiei noastre s-a adresat publicului de toate vârstele și categoriile
socio-profesionale, fără nicio deosebire, diversitatea ofertei culturale conducând la mărirea
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numărului de participanți, o pondere importantă având-o și copiii, de la vârste foarte mici. Potrivit
statisticilor înregistrate în ultimii ani, după modernizarea și dotarea Casei de Cultură şi urmare
diversificării acțiunilor, numărul beneficiarilor serviciilor culturale a crescut de la an la an.
In domeniul culturii, principalele direcţii de acţiune au fost:
- organizarea de manifestări care să marcheze evenimentele importante din viaţa ţării;
- promovarea elementelor care definesc identitatea culturală naţională şi locală;
- activităţi şi acţiuni de educare și formare a tinerei generații, precum și de petrecere a
timpului liber.
Evenimentele importante din viața țării și a poporului român, sărbătorite conform
tradiției: Ziua Unirii Principatelor – 24 Ianuarie, Ziua Veteranilor de Război – 29 aprilie, Ziua
Eroilor, Ziua Drapelului – 26 iunie, Ziua Imnului – 29 iulie, Ziua Armatei – 25 octombrie, Ziua
Naţională – 1 Decembrie, Ziua Revoluției – 22 decembrie ş.a., au trezit de fiecare dată sentimente
patriotice dintre cele mai înălțătoare, o contribuție de seamă la ceremonialele prilejuite de aceste
evenimente având și fanfara municipiului, care a intonat Imnul de stat al României, precum și
marşuri, pe care blocul de paradă a defilat în faţa sutelor de cetăţeni prezenţi.
Analizând punctele de vedere ale participanţilor la manifestările organizate în cadrul
instituției noastre, s-a constatat preferinţa publicului slobozean pentru anumite genuri artistice:
spectacole de teatru, teatru pentru copii și tineret, spectacole de muzică populară, spectacole de
divertisment, proiecţii de film cinematografic, ș.a.
Iubitorii de teatru au putut urmări, pe scena Casei Municipale de Cultură, îndrăgiţi actori
dintre care putem menționa: Florin Piersic și Medeea Marinescu în spectacolul cu piesa
STRĂINI ÎN NOAPTE, Medeea Marinescu și Marius Manole(FĂ-MI LOC!),
Stagiunile teatrale au cuprins spectacole susţinute de actori ai Teatrului Național
București, Teatrului de Comedie București, Companiei teatrale D'aya, Teatrului Evreisc de Stat,
Teatrului Nottara, Teatrului Elisabeta, Teatrului de stat Constanța,Teatrului pentru copii Galaţi
şi alţii.
Recitalul menestrelului TUDOR GHEORGHE a fost încă un eveniment care a umplut până
la refuz sala de spectacol, publicul aplaudând îndelung fiecare piesă interpretată. Mike Godoroja,
cu spectacolul ,, BALKANIK ZEPPELIN”, a realizat, ca și în anii trecuți, un spectacol
eveniment, o adevărată lecție de educație muzicală pe care elevii prezenți în sală, și nu numai, au
apreciat-o la superlativ. Putem afirma că Mike Godoroja are o mulțime de fani, de toate vârstele,
la Slobozia.
,,Un altfel de cabaret”, un spectacol care a reunit pe scenă o seamă de artiști iubiți de
publicul slobozean: Anca Sigartău, Alexandra Velniciuc, Cosmin Seleși, Aurelian Temișan, a fost
un succes, bucurându-se de aprecierile numerosului public prezent.
Muzica populară și-a găsit un binemeritat loc în programul cultural al D.M.C.I.S.T.
Slobozia. Soliști consacrați ai folclorului românesc au fost prezenți la concerte de excepție la
diferite evenimente locale: Cristian Pomohaci, Zinaida Bolboceanu, Constantin Lătărețu, Nicolae
Furdui Iancu și taraful ,,Crai Nou”, Tița Ștefan și Valentin Albeșteanu, acompaniați de taraful
,,Ion Albeșteanu” (Festivalul ,,Ion Albeșteanu”), Veta Biriș și Nemuritorii(Sărbătorile
Municipiului Slobozia).
Spectacole concurs de muzica ușoară, pentru promovarea tinerelor talente, precum
STELUȚE PE PORTATIV și VOCEA SLOBOZIEI, cu participarea orchestrei NOVEMBER
BAND, au demonstrat că muzica live are un loc bine definit în preferințele sutelor de spectatori,
succesul ambelor manifestări având ecouri dintre cele mai frumoase, toți participanții, atât
concurenții cât și spectatorii fiind câștigători declarați. Galele laureaților la ambele concursuri au
fost programate în serile de sâmbătă, respectiv duminică, în cadrul Sărbătorilor Municipiului
Slobozia, editia a XVI-a, numerosul public prezent la manifestări aplaudând la scenă deschisă
evoluția de excepție a talentaților interpreți.
SERBĂRILE IERNII, manifestare devenită tradițională, organizate în două secvențe, s-au
bucurat de un succes deosebit, noutatea constituind-o amplasarea scenei în Piața Unirii. Dacă la
primul spectacol, organizat în data de 27 decembrie, a fost prezent un public în majoritate adult,
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(Talisman, Axinte de la Vacanța Mare, laureți ai concursului Eurovision România), în seara de 31
decembrie numeroși tineri și copii au dorit să urmărească evoluția de excepție a Lidiei Buble,
temperatura scăzută nefiind un impediment pentru un spectacol cu artista preferată.
Grupul ,,Double Sax” al Casei de Cultura, precum și trupa ,,Teens Band” și-au mărit și
diversificat repertoriul, devenind cunoscuți și deosebit de îndrăgiți, mai ales de publicul tânăr,
fiind prezenți pe scenă la toate manifestările unde au fost invitați, atât în Slobozia, cât și la
manifestări în alte localități din județ și din țară.
Un loc important în programul manifestărilor culturale l-au avut proiecțiile de filme
românești și ale unor case de producție de peste hotare, pentru copii, tineri și adulți. Subliniem
faptul că iubitorii celei de-a șaptea arte au putut viziona în premieră națională filme de succes, atât
romanești, precum și de la case de producție renumite în plan mondial. Premierele românești,
precum Ilegitim, Minte-mă frumos!, Dincolo de calea ferată, 03 By Pass, Tudo, SieraNevada, Toni
Erdman, Afacerea Est, Inimi cicatrizate, Dublu, Bacalaureat, proiecții cu filme de animație pentru
cei mici, proiectul Filme pentru liceeni, au fost tot atâtea prilejuri de satisfacție pentru cinefilii
slobozeni. Proiecția de gală a filmului Bacalaureat s-a bucurat de un succes deosebit și la Slobozia,
peste 600 de cinefili fiind prezenți la eveniment, unde au avut ocazia de a adresa întrebări atât
regizorului Cristian Mungiu, cât și actorilor Lia Bugnar și Adrian Titieni.
Parteneriatul cu Truicart Events, cu o vechime de patru ani, a generat un nou eveniment
artistic de excepție: foaierul Casei de Cultură a găzduit, în condiţii deosebite, expoziţia ,,NATURĂ
STATICĂ – IPOSTAZE PLASTICE CONTEMPORANE”, cuprinzând lucrări ale unor artişti
plastici, membri ai U.A.P. din România. Expoziţia, care a avut caracter itinerant, fiind găzduită şi
de alte importante centre de cultură din ţară, a fost vizitată de numeroşi iubitori de artă, mulţi elevi,
dar şi persoane adulte, fiind apreciată calitatea lucrărilor.
ORA PĂMÂNTULUI, acţiune devenită tradiţională la Slobozia, a atras participarea unui
numeros public la manifestările organizate, concursuri sportive și concertul Fanfarei Municipiului
Slobozia, manifestare care are drept scop conștientizarea cetățenilor privind importanța mediului
înconjurător și conservarea lui pentru generațiile viitoare.
LA CASA TUDORII, manifestare de interes județean, devenită tradițională, a oferit prilejul
participării fanfarei municipiului Slobozia la programul artistic, dar și la concursul de artă
culinară, printr-un parteneriat cu S.P.A.S. Slobozia.
SĂRBĂTORILE MUNICIPIULUI SLOBOZIA
Cea mai amplă şi complexă manifestare cultural-artistică și sportivă, care a avut loc în anul
2016, Sărbătorile Municipiului Slobozia, ediţia a XVI-a, s-a bucurat, ca de obicei, de cea mai
largă audienţă a unei manifestări organizate la Slobozia. Dacă în anul 2015, manifestările s-au
desfășurat sub genericul ,,Săptămâna culturală slobozeană”, acțiunile ediției 2016 s-au desfăşurat
pe durata a opt zile, începând cu ziua de luni, 6 iunie sub genericul ZILELE CULTURII
SLOBOZENE, zi în care a avut loc a III-a ediție a Concursului de interpretare vocală ,,VOCEA
SLOBOZIEI”.
,,NUNTA DE AUR”, eveniment de excepție pentru familiile care au împlinit 50 de ani de
căsnicie, dar și pentru comunitatea din care fac parte, s-a desfăşurat conform tradiției la români
pentru un astfel de eveniment, în ziua a doua a manifestărilor. Cu multe emoții DA, spus în fata
ofițerului stării civile, în această ocazie specială nimeni altul decât primarul municipiului, în sala
de căsătorii a primăriei, sărbătoriții, însoțiți de cei apropiați, s-au deplasat la Catedrala
Episcopală ,,Înălțarea Domnului”, unde un sobor de preoți a oficiat o slujbă de mulțumire. Ultimul
punct din program, organizat până la cele mai mici detalii, ornamente, primire, muzică aleasă,
meniu special și surprize dintre cele mai plăcute, le-au făcut acestor familii o zi specială, o
sărbătoare cu adevărat de neuitat.
Ziua a treia a debutat la Biblioteca Județeană ,,Ștefan Bănulescu” cu lansarea de carte a
scriitoarei Otilia Sîrbu. În după amiaza aceleiași zile, ,,Miracolul Înălțării” a fost filmul propus
cinefililor slobozeni la Casa de Cultură.
157

A patra zi a manifestărilor, ziua „Înălţării Domnului”, patronul spiritual al municipiului
Slobozia, este de fapt debutul de drept al Sărbătorilor Municipiului Slobozia, în aceeași zi fiind și
,,Ziua Eroilor”, prilej de omagiere a eroilor căzuți la datorie, pentru apărarea independenței și
suveranității țării, sute de cetățeni fiind martorii unui ceremonial religios și militar, cu participarea
fanfarei, depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din parcul Tineretului și defilarea blocului
de paradă al Garnizoanei Slobozia. Același ceremonial s-a desfășurat și la Cimitirul Eroilor, unde
veterani, elevi, militari, oficialități locale, cetățeni, au depus coroane de flori în memoria celor care
s-au jertfit pentru idealurile României și ale omenirii.
Premierea elevilor şi profesorilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi
concursurile naţionale în ultimul an, dar și conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Slobozia domnului Gheorghe Păun, s-au constituit într-un semn al recunoștinței și
respectului comunității pentru tot ce au reprezentat și reprezintă pentru cetatea noastră. Tot în
această zi sfântă, la Centrul Eparhial al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, în prezenţa
Preasfinţitului Vincenţiu, a Primarului municipiului și a unui numeros public s-a vernisat Expoziţiaconcurs de pictură și colaje ,,Înălţarea lui Hristos!”, cu participarea preșcolarilor de la Grădinița
cu p.p. nr. 2 Slobozia, a altor grădinițe din județ și din țară(Concursul Național de Artă Plastică
pentru Preșcolari),cele mai bune lucrări fiind premiate.
Sub genericul SLOBOZIA ÎN SĂRBĂTOARE, în ziua de vineri, parada, desfăşurată de la
Stadionul Municipal până la scena amplasata în zona Bazinul Olimpic, s-a bucurat de o atenție
deosebită din partea slobozenilor, evenimentul umplând trotuarele şi balcoanele blocurilor de pe
traseul Matei Basarab, Cosminului, Unirii. Spectacolul susţinut de ansambluri folclorice din șase
ţări: LETONIA, SERBIA, UCRAINA, MACEDONIA, BULGARIA(Razgrad și Silistra) și
ROMÂNIA, invitaţii de onoare VETA BIRIȘ și NEMURITORII au făcut ca spaţiile din zona
scenei să devină neîncăpătoare, iubitorii de folclor bucurându-se de diversitatea și calitatea
programelor oferite.
Concursul Internaţional de Interpretare Vocală pentru Copii ,,STELUŢE PE PORTATIV”,
ajuns la cea de-a VII-a ediție, a avut loc la Casa Municipală de Cultură, gala laureaţilor,
desfăşurată pe scena amenajată în zona Bazinului Olimpic, s-a constituit în momentul de atracție
al serii de sâmbătă, micuții interpreți făcând dovada unor reale calități interpretative. Spectacolul a
fost completat de programul prezentat de trupa TWO(ex Accent), formația BLOOD SUGAR –
Silistra, ALINA EREMIA feat. MIRCEA EREMIA.
MISS SLOBOZIA 2016, cea mai atractivă manifestare a ultimei zile, s-a bucurat de un real
interes, gala laureaților concursului ,,VOCEA SLOBOZIEI” și recitalul orchestrei ,,NOVEMBER
BAND”, a Casei de Cultură a Municipiului Slobozia, fiind foarte apreciate de public. Din păcate,
din cauza vremii, recitalul invitatei ANTONIA, premierea câștigătoarelor concursului Miss
Slobozia, precum și focul de artificii au avut loc o săptămână mai târziu, la Casa de Cultură și în
Piața Unirii.

ÎNVĂȚĂMÂNT
În decursul al anului 2016, au fost organizate manifestări în parteneriat cu toate instituţiile
de învăţământ din municipiul Slobozia, care s-au materializat în acţiuni educative, cultural-artistice
şi sportive, cum ar fi: manifestări dedicate Zilei Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 (Concurs de
cultură generală), Luceafărului Poeziei Româneşti (15 ianuarie şi 15 iunie), Concursul Naţional
de Matematică „Gheorghe Mihoc”, Concursul interjudeţean de interpretare instrumentală
„Ionel Perlea”, Festivalul-concurs ,,Steluțe pe portativ”.
O manifestare importantă în calendarul activităţilor Casei de Cultură l-a reprezentat
,,Serata muzicală”, calităţile interpretative ale artiştilor care au evoluat pe scenă, preponderent
elevi ai Liceului de Arte ,,Ionel Perlea”, determinând o numeroasă prezență. Au fost organizate, de
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asemenea, spectacole cu ocazia zilei şcolii, a altor evenimente (sfârşit de an şcolar, Sărbătoarea
Crăciunului), susţinute de elevi şi preşcolari din municipiu (Grădiniţele cu program prelungit,
Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul”, Liceul de Arte ,,Ionel Perlea”, Liceul Pedagogic ,,Matei
Basarab”, Liceul Tehnologic ,,Alexandru Ioan Cuza”, Liceul Tehnologic ,,Înălţarea Domnului”
Liceul Tehnologic ,,Mihai Eminescu”).
În cadrul săptămânii derulate sub genericul SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!,
numeroşi elevi din şcolile slobozene au vizionat filme dintre cele mai diverse, pe categorii de
vârstă, au organizat şi desfăşurat spectacole, ori au vizitat expoziţia de artă plastică din foaierul
Casei de Cultură, Palatul Copiilor Slobozia organizând un adevărat regal de festivaluri.
Săptămâna Mobilităţii Europene (16-22 septembrie) a atras, ca şi la ediţiile anterioare,
peste 200 de preşcolari şi peste 40 de elevi, care au participat la întreceri sportive (biciclete,
triciclete, role, alergare), concursuri de desene pe asfalt, toţi participanţii fiind recompensaţi cu
dulciuri, diplome şi cupe pentru câştigători.
SPORT
În domeniul sportului de masă, au fost organizate competiții, atât cele tradiţionale, precum
şi ocazionate de unele evenimente.
Cel mai important eveniment sportiv al anului 2016, în organizarea D.M.C.I.S.T. l-a
constituit „Turneul de Tenis al Municipiului Slobozia”, ediția a XVI-a, competiţie care s-a bucurat
de o bună participare, fiind cotată printre cele mai bune de acest nivel, apreciată atât de
reprezentanţii federaţiei, dar şi de participanţi. Parteneriatul cu F.R.T. la categoriile 12 si 14 ani,
fete şi băieţi, a făcut din concursul de la Slobozia unul dintre cele mai puternice din ţară, atât din
punct de vedere al numărului de participanţi, cât și al calităţii jocurilor.
Un alt eveniment sportiv de amploare, organizat în parteneriat cu D.J.S.T. Ialomița și
Asociația Județeană de Atletism Ialomița, a fost CUPA MUNICIPIULUI SLOBOZIA LA
ATLETISM, editia a X-a, care s-a bucurat de o prezență destul de numeroasă, peste 160 de sportivi
fiind la startul probelor în această competiție.
Competiţii sportive de masă au fost organizate şi cu prilejul Sărbătorilor Municipiului
Slobozia, ediţia a XVI-a: streetball, fotbal, şah şi table, crosul sărbătorilor, câştigătorii fiind
premiaţi pe scena Sărbătorilor, primind aplauzele şi aprecierile celor prezenţi la ultima zi a
manifestărilor.
,,Cupa 1 Decembrie” la tenis, o altă competiție sportivă tradițională, a reunit, în sala de
sport a Liceului Tehnologic ,,Al. I. Cuza”, un numeros public, iubitor al acestui sport. Sportivii de
categoria ,,veterani” s-au întrecut pentru premiile, cupele şi diplomele puse în joc de către
organizatori.
O manifestare care tinde să devină tradițională la Slobozia, concursul de îndemânare auto,
etapă intermediară a Raliului Prieteniei BRĂILA – DOBRICH (România - Bulgaria), a început
să atragă participanți și dintre pasionații și talentații automobiliști slobozeni.
TINERET
În domeniul activităţilor cu tineretul au fost organizate manifestări conform Calendarului
Consiliului local al tinerilor: Ziua Tineretului, concursuri de dans, întreceri sportive, întâlniri cu
tineri din municipiul Silistra şi Veles, Universitatea de vară, ecologizarea unor zone intens
circulate, în special a parcurilor.
Proiectul ,,Teatrul în Europa” s-a derulat cu rezultate deosebite, colectivul de teatru
francofon al Colegiului Naţional ,,Mihai Viteazul” a câştigat concursul la nivel naţional,
calificându-se la faza europeană a festivalului, de unde s-au întors cu numeroase premii, diploma
obţinută fiind mărturie a aprecierii de care s-au bucurat tinerii ambasadori slobozeni în Europa.
A continuat, de asemenea, programul filmelor educative, în parteneriat cu Asociaţia
Culturală MACONDO şi Ministerul Educaţiei, derulat sub egida FILME PENTRU LICEENI,
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care a avut drept grup ţintă liceenii slobozeni.
Schimburile culturale cu oraşele înfrăţite Veles (Macedonia), Silistra și Razgrad (Bulgaria)
au continuat, tradiţional, participând de o parte şi de cealaltă la evenimentele importante ale
comunităţilor. În cele mai multe dintre situaţii în delegaţii au fost prezenţi și primarii sau
viceprimarii din aceste localităţi, participarea lor la evenimentele desfăşurate reprezentând o
onoare pentru organizatori, dar și o garanție a trainicei relații de prietenie statornicite.

STRATEGII
Un element al strategiei manageriale se referă la îmbunătăţirea imaginii instituţiei, pe de-o
parte, prin consolidarea identităţii de imagine a instituţiei, pe de alta parte prin creşterea prezenţei
instituţiei în mass-media, prin promovarea manifestărilor organizate.
Prin manifestările şi acţiunile pe care le propunem slobozenilor dorim să schimbăm
paradigma actuală de petrecere a timpului liber, oferind o alternativă atractivă şi viabilă la
internet, televizor, sedentarism. Cultura este un instrument esenț ial î n furnizarea serviciilor
educaț ionale, prin dezvoltarea creativităț ii ș i abordării inovatoare la toate categoriile de vârstă.
Strategia culturală slobozeană are ca punct de plecare infrastructura.
Putem afirma că municipiul Slobozia îşi dezvoltă o infrastuctură în domeniul culturii prin
punerea în valoare a unor obiective existente în urbea noastră. După preluarea şi reabilitarea
cinematografului Galax, devenit Casa de Cultură a Municipiului Slobozia, realizarea unei moderne
grădini de vară, lângă fostul cinematograf Ialomiţa, prinde contur concret pe harta culturală
slobozeană.
Prin eforturi concertate, atrăgând şi fonduri europene, fosta grădină de vară va deveni un
loc de interes pe perioada verii, unde vor fi organizate manifestări culturale în aer liber, într-un
spaţiu modernizat, putând afirma că, Slobozia va avea, într-un viitor nu foarte îndepărtat, un
adevarat Teatru de vară cu o capacitate de 800 de locuri.
Ca măsură directă pentru îmbunătăţirea promovării activităţilor a fost desemnat un angajat
cu atribuţii în redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă şi întreţinerea relaţiei cu massmedia. În acest context, Buletinul de Slobozia, publicație a Primăriei și Consiliului Local, la a cărei
apariție D.M.C.I.S.T Slobozia are o contribuție importanată, este un foarte bun mijloc de
promovare a activității instituției noastre.
Un impact benefic l-a avut promovarea activităţii noastre pe reţeaua de socializare
facebook, pe adresa www.facebook.com/dmcist. Aici sunt postate comunicate de presă şi fotografii
cu privire la evenimentele pe care le organizăm, precum şi imagini și ecouri de la cele desfășurate,
unele chiar în timp real.
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BUGET 2016
Titlul

Buget 2016

Cheltuilei de personal

300.000

252.524,00

Bunuri și servicii

520.000

481.428,73

Cheltuieli de capital

329.000

311.955,70

1 299.500

1.045.908,43

Total

Executat 2016

Buget venituri proprii
Bunuri și servicii
Cheltuieli de capital
Total

102.000

90.579,22

-

-

102.000

90.579,22
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5. Clubul Sportiv Municipal UNIREA Slobozia
PROFIL ORGANIZATIONAL
Clubul Sportiv Municipal Slobozia a luat fiintă prin H.C.L. nr. 177 / 29.09.2005, iar prin H.C.L. 48
/ 29.04.2010 clubului sportiv i se atribuie și denumirea „UNIREA”.Clubul Sportiv Municipal
„UNIREA” Slobozia este o persoană juridică de drept public, organizată ca institutie publică în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Slobozia și funcționează conform prevederilor Legii
nr. 69/2000 – Legea educației fizice si sportului actualizată, precum și a Regulamentului de
organizare si funcționare aprobat prin H.C.L. nr. 130 / 29.08.2013 și actualizat prin H.C.L. nr. 214 /
18.12.2014 odată cu transmiterea în administrare a bazinului de înot didactic.
clubului, pentru reprezentare, sunt galben și albastru.

Culorile
Clubul

Sportiv Municipal Unirea Slobozia, structură sportivă cu obiectiv prioritar pentru dezvoltarea
sportului de performanţă se regăseşte în anul 2016 în eşalonul fruntaş al ramurilor de sport:
handbal, tenis de camp, scrima, atletism, kempo si karate wkc.

POLITICI

PUBLICE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL UNIREA SLOBOZIA – C.S.M. UNIREA Slobozia,
instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, este organizată şi
funcţionează potrivit prevederilor H.C.L. 130 / 29-08-2013 actualizata si modificata.In
conformitate cu ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat si modificat*) pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor
publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instrucţiunile de aplicare a acestuia ,
conducerea Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia a procedat la elaborarea politicilor
contabile –un set de proceduri pentru operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor
justificative până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu respectarea
principiilor de bază ale contabilităţii de angajamente. Scopul politicilor contabile este de a stabili
metode contabile(metode detaliate de evaluare, măsurare, şi constatare) alese dintr-un cadru
general acceptate de legislaţia în vigoare, care să fie utilizate permanent şi care să ofere o imagine
fidela a instituţiei publice, a poziţiei sale financiare, a performanţelor sale şi a evoluţiei poziţiei
sale financiare.In acest context, conducerea Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia consideră
că aceste aspecte trebuie să se respecte şi în modul de lucru al instituţiei respectând anumite reguli
şi practici specifice activităţii sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacţiilor
desfăşurate.
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Astfel, s-au stabilit următoarele:
1. Toate operaţiile economice şi financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor
documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operaţiuni), documente ce angajează
răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au
înregistrat in contabilitate.
2. Forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare este
„maestru-sah”, iar principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: Registru-jurnal,
Registru-inventar, Cartea Mare, Balanţa de verificare.
3. Situaţiile financiare anuale şi trimestriale utilizate sunt: bilanţul, contul de rezultat
patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor, contul de
execuţie bugetar şi alte anexe la situaţiile financiare.
4. Inventarierea patrimoniului instituţiei se face cel puţin o dată pe an, înaintea situaţiilor
financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.
5. Evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se
face la valoarea de intrare(valoarea contabilă), care se stabileşte:
-la cost de achiziţie-pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
-la cost de producţie-pentru bunurile produse în instituţie;
-la valoarea justă-pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.
6. Activele fixe corporale şi necorporale se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare.
Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea şi scoaterea din
funcţiune a activelor fixe se face numai cu aprobare.
7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie. Stocurile cuprind
materiale, medicamente şi alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfăşurarea activităţii
curente a instituţiei , materiale cu caracter funcţional, alte bunuri pentru întreţinere şi funcţionare,
precum şi cele de întreţinere şi curăţenie, iar la sfârşit se întocmesc bonuri de consum şi se
înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole şi articole bugetare.
Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu
excepţia materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaşte în momentul
scoaterii din folosinţă.
8. Creanţele instituţiei se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.
9. Datoriile instituţiei publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In
activitatea instituţiei există:
- datorii pe termen scurt(sub un an),
- datorii pe termen lung (peste un an).
10. Capitalurile instituţiei cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat,
rezervele din reevaluare.
Fondurile instituţiei se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al
unităţilor administrativ teritoriale.
Rezultatul patrimonial se stabileşte lunar prin închiderea conturilor de venituri şi a
conturilor de cheltuieli.
La începutul exerciţiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârşitul anului se
transferă asupra rezultatului reportat.
Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exerciţiilor financiare anterioare.
Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor şi
procedurilor de evaluare şi conform reglementărilor legale.
Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sunt cerute de lege sau au ca rezultat
informaţii mai relevante referitoare la instituţie. Această modificare va fi menţionată în notele
explicative care însoţesc situaţiile financiare.
Documentul oficial de prezentare a situaţiei patrimoniului şi a execuţiei bugetului de
venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2016 îl reprezintă situaţiile financiare care se prezinta astfel:
Rezultatul patrimonial
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La data de 31-12-2016 Rezultatul patrimonial al exerciţiului prezintă un EXCEDENT în valoare de
28680 lei, calculat astfel:
• Total venituri operaţionale-

4380871 lei

• Total cheltuieli operaţionale - 4352191 lei
Rezultatul din activitatea operaţională (EXCEDENT) 28680 lei
Active fixe si terenuri
 Instalatii,mijloace de transport,mobilier, alte active =880861 lei
 Amortizari 448326 lei
Stocuri de materii si materiale
Stocurile CSM Unirea Slobozia la data de 31.12.2016, sunt în sumă de 238637 ei şi cuprind:
stocuri de materiale auxiliare 27 lei, combustibil 648 lei, hrana-0 lei, medicamente-0 lei şi
materiale de natura obiectelor de inventar în sumă de 237962 lei.
Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziţie.
Costurile stocurilor de materii şi materiale se recunosc în momentul consumului acestora.
Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaşte în momentul scoaterii din
folosinţă.
Furnizori si conturi asimilate
 180463 lei – furnizori neachitati;
 5 lei – furnizori debitori;
 1616 lei – creditori diversi
 5000 lei – clienti diversi
 4299 lei – datorii in legatura cu personalul-garantii materiale;
 22868 lei – salariile personalului contractual;
 13544 lei – datorii catre bugete
Casa si alte valori
- Contul de disponibil garantii materiale – 4074 lei;
- Rezultatul executiei bugetare– 15404 lei;
Operaţiunea de inventariere pe anul 2016 a respectat prevederile Legii contabilităţii nr
82/1991, republicată, ale Normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice ORDIN nr.
2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, precum şi
ale Procedurilor interne elaborate în acest scop.
Rezultatele inventarierii au fost evidenţiate în contabilitate, fiind cuprinse în situaţiile
financiare.
Acest an a reprezentat pentru C.S.M. UNIREA SLOBOZIA o etapă importantă în realizarea
obiectivelor din strategia proprie. În deplin acord cu preocupările conducerii mişcării sportive din
România, activitatea sportivă la C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a gravitat în jurul ideii consolidării
preocupărilor pentru practicarea sportului de performanţă şi a obţinerii unor rezultate cât mai
bune la competiţii naţionale/internaţionale.
În anul 2016 s-au aflat în pregătire sportivă un număr de 95 sportivi, dintre care 60 sportivi
legitimaţi.
În anul 2016 au fost promovaţi în loturile naţionale 5 sportivi, dintre care 0 în loturile
naţionale de seniori, 3 sportivi în loturile naţionale de tineret şi 2 sportivi în loturile naţionale de
juniori dupa cum urmeaza;





Ilie Alina-handbal
Ostase Lorena-handbal
Ion Madalina-handbal
Ionita Viorel-kempo
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 Andreescu Cristian-tenis de camp
Dorinţa de apartenenţă la C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a reuşit să păstreze, si sa stopeze
plecările, datorită cultivării preocupării pentru eliminarea tensiunilor şi crearea unui climat
favorabil pregătirii sportivilor cu obiective de performanţă.
Anul 2016 a reprezentat un an important pentru sportul de performanţă şi mare performanţă
la C.S.M. Unirea Slobozia.
S-au înregistrat creşteri atât cantitative dar mai ales calitative:
 creşterea numărului de sportivi participanţi în competiţie,
 creşterea numărului secţiilor care au punctat la competiţii naţionale oficiale.
Baza materiala a Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia este administrata ca si bun
aflat în patrimoniul public.
Baza materială este constituită din:
sala de sport Andreea Nica, unde este si sediul administrativ
 stadionul 1 MAI si cel din cartierul Slobozia Noua,
 3 terenuri sintetice,
 bazinul de inot didactic.
Întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazelor sportive, a constituit un obiectiv important în
strategia clubului pe 2016.
Descrierea bazelor sportive şi gradul de deservire a secţiilor în 2016
Nr.
crt

1

Descrierea bazei după gradul de
deservire a secţiilor

Denumirea bazei

Stadionul 1 MAI
Necesită amenajarea unor
Baze sportive aflate în administrarea
spatii de cazare şi cantina
Stadionul din cartierul
clubului care au asigurat condiţii
sportivă
Slobozia Noua
specifice optime de pregatire si
concurs
Sala de Sport ANDREEA
NICA
Terenurile sintetice

3

4

NECESITA REPARATII,
IMBUNATATIRI

Baze sportive aflate în administrarea Bazinul de înot
clubului care au contribuit la
suplimentarea veniturilor

Baze sportive specifice, folosite cu
titlu gratuit

Sala Sport SATORI
Teren Tenis SATORI
Sala de sport Liceul
Teh.AL.I.Cuza
Sala de sport Liceul
Teh.M.Eminescu
Sala de scrima
C.S.S. Slobozia
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Nu necesită îmbunătățiri
Necesita reparatii curente

Contribuţia fiecărei secţii la realizarea obiectivelor de performanţă
În anul 2016, C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a avut afiliate la federatiile nationale de
specialitate următoarele secţii pe ramura de sport:ATLETISM, HANDBAL, SCRIMA, TENIS
DE CAMP, KARATE WKC, KEMPO.
sectia de TENIS C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit terenul de tenis SATORI si terenurile aflate in
administrarea C.S.S. SLobozia. Sportivii secției în număr de 5 au obținut rezultate notabile la
competițiile interne și internaționale astfel:
ANDREESCU CRISTIAN ALEXANDRU- Puncte nationale: 2552
- Campion național de vară U16 – dublu
- Locul III – Campionatele Naționale de Iarnă 2016 – simplu
- Locul I – concurs internațional T.C.B. București Trophy
- Locul I – Trofeul Municipiului Brăila – U18
- Locul I – Trofeul Spartacus – DJTS Brăila – U18
- Locul I – Cupa Dacia Galați – U18
- Locul I – Trofeul Ilie Năstase – Brăila – U18
- Component al lotului național U18 al României
- Component al lotului olimpic de tineret al României
POPA RADU SEBASTIAN- Puncte nationale: 1278
- Locul III - Campionatele Naționale de Vară - Seniori – dublu
- Locul I – Cupa Spatacus – Brăila - seniori
- Locul II – Cupa Municipiului Slobozia – seniori
ANDREESCU ȘTEFAN ADRIAN- Puncte nationale: 2941
- Locul I – Cupa Municipiului Slobozia – U16
- Locul I – Trofeul Ion Țiriac – Brăila – U18
- Locul II – Trofeul Ilie Năstase - Brăila – U18
- Locul II – Cupa Primăriei Onești – U16
- Locul III – Cupa Dacia Galați – U18
GÂNDAC MARIA ALEXIA- Puncte nationale: 3962
- Locul II – Cupa Primăriei Onești – U16
- Locul II – concurs internațional T.C.B. București Trophy
- Locul III - I.T.F. T.C.B. București Trophy – București
BORDEI RAREȘ- Puncte nationale: 2973
- Locul I – Cupa Baryan Tenis Con – Slobozia
- Locul I – Cupa Tenis Con – Slobozia
- Locul I – Cupa PET STAR Tenis Con – Slobozia
- Locul I – Cupa AMP GOLD CUP – Ploiești
- Locul II – Cupa DNS BIROTICA Tenis Con – Slobozia

♦

sectia de KARATE-WKC- C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a acumulat rezultate notabile in
cadrul competitiilor nationale si internationale.

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit sala de sport SATORI. Sportivii secției în
număr de 10 au obținut rezultate notabile la competițiile interne și internaționale dintre care
amintim:
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CAMPIONATUL NATIONAL - COPII, JUNIORI SI SENIORI - CHEILE GRADISTEI 2016
BUTEREZ ALEXANDRU
DAN

-locul 3 - KATA SHOTOKAN BAIETI 18-20 ANI 5-4-3-2-1 KYU +

GHEORGHE ANA MARIA-locul 2 - KATA SHOTOKAN FETE 13-14 ANI +3 KYU
NICULA ALEXANDRU
-locul 2 - KUMITE SHOBU SANBON BAIETI 15-17 ANI -75 KG
Echipa 1locul 1 - KATA INTERSTILURI BAIETI +18 ECHIPE
CUPA CHITILA 2016
GHEORGHE Diana – locul 1 - aur, kata individual interstiluri,13-14 ani
– locul 1 - aur, kumite individual, 13-14 ani
BALTA Bogdan
– locul 2 - argint, kata individual interstiluri, 13-14 ani
BUTEREZ Razvan – locul 3 - bronz, kata individual interstiluri, 9-10 ani
SANDU Stefan
– locul 5 - kata individual interstiluri, 11-12 ani
CUPA ROMANIEI 2016
GHEORGHE ANA MARIA - locul 3 - KUMITE SHOBU SANBON FETE 15-17 ANI -50 KG
- locul 3 - KATA SHOTOKAN FETE 15-17 ANI 5-4-3-2-1 KYU + DAN
SHORIN-RYU KARATE OPEN CUP 2016
BALTA BOGDAN - locul 2 - KATA ALL STYLES MALE 13 ANI +5 KYU
BUTEREZ RAZVAN- locul 1 - KATA ALL STYLES MALE 9 ANI 6-4 KYU
GHEORGHE ANA MARIA - locul 2 - KUMITE SANBON FEMALE 15 - 17 ANI -55KG
- locul 3 - KATA ALL STYLES FEMALE 15 - 17 ANI +4 KYU
SANDU STEFAN CRISTIAN - locul 2 - KATA ALL STYLES MALE 11 ANI +5 KYU
7TH WUKF EUROPEAN CHAMPIONS CUP - CLUJ-NAPOCA 2016
GHEORGHE ANA MARIA - locul 2 - KUMITE SHOBU SANBON FEMALE 15-17 YEARS -50 KG
- locul 4- kata Shotokan individual 15-17 ani, cadets

♦

sectia de KEMPO - C.S.M. UNIREA SLOBOZIA cea mai recenta sectie a clubului nostru
a obtinut rezultate notabile in 2016 cadrul competitiilor nationale si internationale.

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit sala de sport SATORI. Sportivii secției în
număr de 19 au obținut rezultate notabile astfel:
Campionatul National de Semi – Kempo si Full Kempo
1.

Pletea Alexandru

2.

Gerea Robert

3.

Filip Elena Cristina

4.

Olaru Luis David

5.

Ionita Viorel

6.

Radu Gabriel

Locul 3 Semi-Kempo
Locul 2 Full-Kempo
Locul 3 Semi _Kempo
Locul 1 Semi-Kempo
Locul 2 Semi-Kempo
Locul 3 Full-Kempo
Locul 2 Semi-Kempo
Locul 1 Semi-Kempo
Locul 2 Full-Kempo
Locul 3 Full-Kempo
Locul 3 Semi-Kempo

Campionatul National de KNOCKDOWN şi SUBMISSION 2016

1.Pletea Alexandru

Locul 2 Knockdown
Locul 3 Submission
Locul 3 Submission
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2.Gerea Robert

Locul 2 Submission

3.Filip Elena Cristina

Locul 1 Submission
Locul 2 Knockdown

4.Ionita Viorel

Locul 1 Submission
Locul 1 Knockdown

Cupa Mondiala de Kempo an 2016
1.Ioniţă Viorel – argint Knockdown, argint Full-Kempo, bronz Knockdown, bronz Submission;
2.Florin Mihalcea – Kempo Tradiţional- locul 4 Kata – seniori;
3.Mihai Manea – Kempo Tradiţional- locul 4 Kata– master
Campionatul National de Kempo K 1 si Kempo
1.Florin Mihalcea- locul 1 Kata Master
2.Zaharia Luminita Mihaela- locul 2 Kata Seniori
3.Filip Elena Cristina- locul 2 Kempo K 1
4.Ionita Viorel- locul 2 Kempo K 1
5.Radu Gabriel- locul 3 Kempo K 1
6.Tataru Claudiu- locul 3 Kempo K 1
Campionatul Național de Kempo Grappling Gi si No-Gi BUCURESTI
1.Filip Elena Cristina – Locul 3 Grappling Gi și Locul 2 Grappling NO-GI
2.Radu Gabriel – Locul 2 Grappling Gi și Locul 3 Grappling NO-GI
3.Ionita Viorel – Locul 3 Grappling Gi și Locul 2 Grappling NO-GI
Campionatul European de Kempo Muay-Tai Ioniţă Viorel – locul 3 -medalie de bronz.
Cupa României de Semi-Kempo şi Cupa României de Full-Kempo
1.Gerea Robert, locul 1 Semi-Kempo, locul 3 Full-Kempo;
2.Florin Mihalcea, locul 2 Semi-Kempo;
3.Pletea Alexandru Petrică, locul 3 Full-Kempo, locul 4 Semi-Kempo;
4.Petcu Ştefan Iulian, locul 3 Semi-Kempo;
5.Radu Gabriel, locul 3 Semi-Kempo
Cupa României de Kempo Tradiţional şi Cupa Shin Dojo de Kempo K 1 & Grappling NO GI
1.Manea Mihai, Cupa României de Kempo Tradiţional – locul 1- Kata ;
2.Mihalcea Florin, Cupa României de Kempo Tradiţional – locul 2- Kata ;
3.Radu Gabriel, Cupa Shin Dojo de Kempo K 1 & Grappling NO GI – locul 3 – Grappling NO GI
;
4.Petcu Ştefan Iulian, Cupa Shin Dojo de Kempo K 1 & Grappling NO GI – locul 4 K 1;
5.Pletea Alexandru, Cupa Shin Dojo de Kempo K 1 & Grappling NO GI – locul 4 K 1;
Cupa României de Kempo Submission şi Kempo Knokdawn
1.Ioniţă Viorel- locul 2 Kempo Submission si locul 2 Kempo- Knockdown;
2.Radu Gabriel-locul 3 Kempo Submission;
3.Neacşu Florin-locul 4 Kempo Submission;
Campionatele Europene de Kempo pe Echipe
1.Ioniţă Viorel – aur Kempo Submission, aur Full Kempo, argint Semi Kempo
2.Manea Mihai – argint Kempo Tradiţional – Kata.
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♦

secţia de HANDBAL -

In anul 2016 echipa de handbal feminin a evoluat pentru al doilea sezon competitional in LIGA
NATIONALA, ocupand locul 11 in clasamentul regular si a participat la turneul de baraj pentru
ramanerea in LIGA NATIONALA si in sezonul 2016-2017.
La finalul turneului echipa a ocupat locul 1 in grupa, dupa meciuri, astfel:
CSM UNIREA SLOBOZIA 30 – 23 CSM CETATE DEVATRANS
STIINTA BUCURESTI 18 – 27 CSM UNIREA SLOBOZIA
La finalul turului de campionat 2016-2017 echipa s-a situat pe locul 12, cu 5 puncte, in fata unor
echipe mult mai titrate, clubul reusind repatrierea jucatoarelor locale: Stan Lacramioara de la HC
Dunarea Braila si Sava Catalina Georgiana de la CSM Bucuresti.
Fata de sezonul precedent echipa inregistreaza un vizibil regres, in clasament fiind pe ultima
pozitie.

Pos.

Echipa

Ju
c

1

CSM Bucuresti

2

G
M

GP

G
Dif

V
A

E
A

V
D

E
D

Pts
A

Pts
D

Pt
s

V

E

P

12

1
1

0

1

36
1

25
1

11
0

6

0

5

0

18

15

33

HC Dunarea
Braila

11

8

1

2

28
4

26
6

18

4

1

4

0

13

12

25

3

HC Zalau

11

7

1

3

26
9

26
0

9

3

1

4

0

10

12

22

4

CSM Roman

11

5

3

3

27
9

26
1

18

4

0

1

3

12

6

18

5

SCM Craiova

11

5

2

4

28
4

27
2

12

2

1

3

1

7

10

17

6

HCM Rm
Valcea

11

5

1

5

26
1

27
6

-15

3

1

2

0

10

6

16

7

U Cluj

11

4

2

5

28
5

27
3

12

2

1

2

1

7

7

14
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Ju
c

V

E

P

ASC Corona
2010 Brasov

11

4

1

9

CSM Bistrita

11

4

10

CS Magura
Cisnadie

11

11

CSU Danubius
Galati

12

CSM Unirea
Slobozia

Pos.

Echipa

8

♦

G
M

GP

G
Dif

V
A

E
A

V
D

E
D

Pts
A

Pts
D

Pt
s

6

27
9

29
7

-18

2

1

2

0

7

6

13

0

7

29
7

31
5

-18

3

0

1

0

9

3

12

3

1

7

25
1

28
7

-36

2

0

1

1

6

4

10

12

3

0

9

23
5

28
4

-49

2

0

1

0

6

3

8

11

1

2

8

27
2

31
5

-43

1

1

0

1

4

1

5

sectia de SCRIMA - C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a reactivat sectia de scrima in anul 2015
si in cadrul competitiilor nationale din 2016 au fost obtinute rezultate care ne
indreptatesc sa speram la clasari pe podium in anul competitional 2017.

REZULTATE OBTINUTE.
1. DRAGOMIR IONUT – LOC 9 CAPMPIONATUL NATIONAL JUNIORI
2. DRAGOMIR MIHAITA – LOC 17 CAMPIONATUL NATIONAL JUNIORI
3. ECHIPA CSM UNIREA SLOBOZIA - LOC 4 CAMPIONATUL NATIONAL JUNIORI.
4. LIGA NATIONALA CSM UNIREA SLOBOZIA – ECHIPE LOC 6

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit sala de sport de scrima C.S.S. Slobozia.
Sportivii secției în număr de 8 au obținut rezultate notabile atat la probe individuale cat si pe
echipe.
Antrenorul CRUTU MARIN are cu structura noastra sportiva contract de voluntariat.
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♦

sectia de ATLETISM -

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit baza sportiva din Stadionul 1 MAI Slobozia. Sportivii
secției în număr de 19 au obținut rezultate notabile la diferite probe.
Antrenorul emerit Neacsu Ion, cetatean de onoare al Municipiului Slobozia are cu structura
noastra sportiva contract de voluntariat.
Dintre sportivii legitimati la sectie s-a remarcat de-a lungul anului Ilie Andreea care a obtinut
urmatoarele rezultate notabile:
SPORTIV

CATEGORIA

PROBA

COMPETITIA
LOCUL II Campionat National INDOOR

ILIE ANDREEA

COPILE 1

LUNGIME 60M
LOCUL III Campionat National aer liber
LOCUL IV Campionat National

Ceilalti sportivi legitimati la sectie au obtinut rezultate bune si foarte bune a CUPA Vrancei,
Cupa Ialomitei, Cupa Dunarii.

TRANSPARENTA INSTITUTIONALA
Datorită modului în care resursele materiale, umane, financiare şi informaţionale au fost
administrate şi gestionate, anul 2016 menţine Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia în rândul
structurilor sportive cu potenţial de reprezentare la nivel naţional şi internaţional.
VENITURI an 2016
BUGET AN
INCASARI
NR
INDICATOR
2016
AN2016
1
MUNICIPIUL SLOBOZIA
4230000
4079061
2
SPONSORIZARI
23133
23133
3
CSMUS
70000
54918
4
CSMUS BAZINUL DE INOT
230000
217985
4553133
4375097
5
TOTAL VENITURI
CHELTUIELI an 2016
BUGET AN
PLATI AN 2016
NR
INDICATOR
2016
CSMUS
473000
454584
1
CHELTUIELI CU SALARIILE
ATLETISM
15085
HANDBAL
2526541
FOTBAL
0
KARATE
14572
TENIS
81658
SCRIMA
19902
KEMPO
15706
CSMUS administrare baze sportive
3820133
440242
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2
3
4

BAZINUL DE INOT
BUNURI SI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL
TOTAL CHELTUIELI

260000
4553133

621309
3735015
185498
4375097

O contribuţie la realizarea obiectivelor a avut-o personalul care a deservit bazele sportive proprii
prin modul în care a reuşit să asigure condiţiile optime de pregătire şi participarea la concursuri :
muncitorii, administratorii, asistentii medicali si personalul TESA- total 27 posturi personal
contractual, conform organigramei aprobata prin H.C.L 115/2016.

Nr.crt. Denumirea funcţiei în legea 284
Consilier, expert, referent de specialitate, inspector
1
de specialitate; gradul II
2
Muncitor calificat I
3
Muncitor calificat IV
Şef serviciu, şef secţie, şef filială, şef corp control
comercial I, redactor şef adjunct, preşedinte
4
federaţie, şef centru
5
Muncitor calificat III
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier,
6
manipulant bunuri, curier
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier,
7
manipulant bunuri, curier
Consilier, expert, referent de specialitate, inspector
8
de specialitate; gradul II
Consilier, expert, referent de specialitate, inspector
9
de specialitate; gradul I
10
Muncitor calificat I
Consilier, expert, referent de specialitate, inspector
11
de specialitate; gradul debutant
12
Muncitor calificat II
13
Muncitor calificat I
14
Director, inspector şef, şef sector, şef compartiment
15
Şofer I
16
Muncitor calificat IV
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier,
17
manipulant bunuri, curier
18
Şofer I
19
REFERENT SPORTIV VACANT

Dimensiune
a normei
1
1
1

1
1
1
1
1
0,5
1
0
1
1
1
0,5
1
1
1
1

BAZINUL DE INOT DIDACTIC
Nr.crt.
1
2
3

Denumirea funcţiei în legea 284
Educator, educator puericultor, asistent medical
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier
Educator, educator puericultor, asistent medical
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Dimensiune
a normei
1
1
1

Casier, magaziner; funcţionar, arhivar
1
Casier, magaziner; funcţionar, arhivar
1
Administrator I
1
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier,
7
manipulant bunuri, curier
1
8
INSTRUCTOR SPORTIV VACANT
1
9
INSTRUCTOR SPORTIV VACANT
1
Datorită preocupărilor pentru asigurarea condiţiilor de pregătire a sportivilor proprii, conducerea
C.S.M.Unirea Slobozia, a gasit aceste forme multiple, adaptate posibilităţilor locale.
Prin intermediul SEAP, C.S.M. Unirea Slobozia urmărește sa-și îndeplinească unul dintre
obiectivele sale principale, acela de întărire si îmbunătățire a sistemului de achiziții publice prin
dezvoltarea continuă a aplicării corecte a legislației.
4
5
6

S-au efectuat operatiuni specifice in portalul www.e-licitatie.ro si s-au efectuat achizitii publice
structurate pe coduri CPV, valori in lei si euro astfel:
03100000-2 - Produse agricole si horticole
2
(Rev.2)
Plafon : 30,000
201 03222100-4 - Fructe si fructe cu coaja tropicale
10
6
(Rev.2)
Plafon : 30,000
201
09134100-8 - Ulei Diesel (Rev.2)
1
6
Plafon : 30,000
201 09200000-1 - Petrol, carbune si produse
1
6
petroliere (Rev.2)
Plafon : 30,000
201
09211100-2 - Uleiuri pentru motoare (Rev.2)
1
6
Plafon : 30,000
201
14211000-3 - Nisip (Rev.2)
1
6
Plafon : 30,000
201
15111100-0 - Carne de vita (Rev.2)
11
6
Plafon : 30,000
201
15112130-6 - Carne de pui (Rev.2)
10
6
Plafon : 30,000
201
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
11
6
Plafon : 30,000
201 15331130-7 - Fasole, mazare, ardei, tomate si
11
6
alte legume (Rev.2)
Plafon : 30,000
201
15833100-7 - Deserturi (Rev.2)
9
6
Plafon : 30,000
201 15872400-5 - Sare (Rev.2)
8
2016
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41.29 (9.15 )

4,177.98 (931.15 )

63.33 (14.07 )

104.15 (23.03 )

70.84 (15.63 )

4,125 (912.73 )

5,091.21 (1,133.76 )

6,122.27 (1,363.7 )

3,900.62 (870.13 )

3,654.72 (814 )

2,609.82 (581.13 )
320.95 (72.44 )

6
Plafon : 30,000
201
15891500-5 - Ciorbe (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 16800000-3 - Piese pentru utilaje agricole si
6
forestiere (Rev.2)
Plafon : 30,000
201 16820000-9 - Piese pentru utilaje forestiere
6
(Rev.2)
Plafon : 30,000
201
18412100-1 - Treninguri (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 19640000-4 - Saci si pungi din polietilena pentru
6
deseuri (Rev.2)
Plafon : 30,000
201 22000000-0 - Imprimate si produse conexe
6
(Rev.2)
Plafon : 30,000
201
22111000-1 - Carti scolare (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 22459100-3 - Autocolante si benzi publicitare
6
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 22816300-6 - Post-it (Rev.2)
Plafon : 30,000
201
22852000-7 - Dosare (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
24111700-2 - Azot (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
24322500-2 - Alcool (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
24452000-7 - Insecticide (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
24590000-6 - Siliconi primari (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
24911200-5 - Adezivi (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
24951311-8 - Produse antigel (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 24962000-5 - Produse chimice pentru tratarea
6
apei (Rev.2)
Plafon : 30,000
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10

17,343.56 (3,863.93 )

1

66.66 (14.74 )

3

729.16 (161.25 )

1

3,875 (863.63 )

22

434.41 (97.59 )

1

15 (3.36 )

1

5 (1.11 )

1

2.49 (0.55 )

1

2.5 (0.56 )

5

140 (31.19 )

1

505 (112.21 )

10

45.09 (10.04 )

3

172.85 (38.47 )

1

12.5 (2.78 )

1

10 (2.24 )

2

125.04 (27.6 )

16

31,102.5 (6,951.67 )

201 30125000-1 - Piese si accesorii pentru
6
fotocopiatoare (Rev.2)
Plafon : 30,000
201
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 30125110-5 - Toner pentru imprimantele
6
laser/faxuri (Rev.2)
Plafon : 30,000
201
30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30192121-5 - Pixuri (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30192125-3 - Carioca permanente (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30197000-6 - Articole marunte de birou (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 30197200-8 - Bibliorafturi si agrafe de birou
6
(Rev.2)
Plafon : 30,000
201
30197210-1 - Bibliorafturi (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30197220-4 - Agrafe de birou (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30197320-5 - Capsatoare (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 30197642-8 - Hartie pentru fotocopiatoare si
6
xerografica (Rev.2)
Plafon : 30,000
201
30197644-2 - Hartie xerografica (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30199230-1 - Plicuri (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 30199300-3 - Hartie gofrata sau perforata
6
(Rev.2)
Plafon : 30,000
30199500-5 - Bibliorafturi, mape de
201
corespondenta, clasoare si articole similare
6
(Rev.2)
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1

232 (51.39 )

13

2,615 (582.62 )

1

253 (56.15 )

1

2.5 (0.56 )

2

17.56 (3.89 )

3

14.56 (3.25 )
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6,435.99 (1,439.5 )

1

4.2 (0.94 )

1

1.16 (0.26 )

1

45.8 (10.29 )

2

9.16 (2.05 )

1

3.75 (0.84 )

2

130 (29.01 )

6

733.15 (166.66 )

2

10 (2.22 )

1

20.83 (4.61 )

2

15.83 (3.52 )

Plafon : 30,000
201
30199780-1 - Suport hartie pentru birou (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30231200-9 - Console (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30234300-1 - Compact-discuri (CD-uri) (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30237136-1 - Placi de sunet (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
30237410-6 - Mouse pentru computer (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
31223000-5 - Dulii (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
31224100-3 - Fise si prize (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
31411000-0 - Baterii alcaline (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
31512200-0 - Becuri cu halogen, bi-pin (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
31531000-7 - Becuri (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 31532900-3 - Corpuri fluorescente de iluminat
6
(Rev.2)
Plafon : 30,000
201
31532910-6 - Tuburi fluorescente (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
31681000-3 - Accesorii electrice (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
32581200-1 - Aparate fax (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
33000000-0 - Echipamente medicale, produse
201
farmaceutice si produse de ingrijire personala
6
(Rev.2)
Plafon : 30,000
201
33123100-9 - Tensiometru (Rev.2)
6
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2

66.6 (14.77 )

1

19.02 (4.2 )

1

62.5 (13.89 )

1

41.66 (9.25 )

1

66.49 (14.74 )

1

2.49 (0.55 )

1

12.08 (2.71 )

3

97.5 (21.84 )

3

183.36 (40.47 )

5

232.46 (51.83 )

1

83.34 (18.72 )

3

32.5 (7.21 )

5

34.22 (7.67 )

1

575 (129.11 )

3

84.9 (18.98 )

1

53.33 (11.82 )

Plafon : 30,000
201
33141111-1 - Bandaje adezive (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
33141112-8 - Plasturi (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
33141113-4 - Bandaje (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
33141114-2 - Tifon medical (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
33141118-0 - Comprese de tifon (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
33141119-7 - Comprese (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 33190000-8 - Diverse aparate si produse
6
medicale (Rev.2)
Plafon : 30,000
201
33600000-6 - Produse farmaceutice (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 33610000-9 - Medicamente pentru tractul
6
digestiv si metabolism (Rev.2)
Plafon : 30,000
201 33612000-3 - Medicamente impotriva
6
tulburarilor gastrointestinale functionale (Rev.2)
Plafon : 30,000
201
33616000-1 - Vitamine (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201
33617000-8 - Suplimente minerale (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
33620000-2 - Medicamente pentru sange, pentru
201
organele hematopoietice si pentru sistemul
6
cardiovascular (Rev.2)
Plafon : 30,000
201
33621100-0 - Antitrombotice (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
201 33622000-6 - Medicamente pentru sistemul
6
cardiovascular (Rev.2)
Plafon : 30,000
201 33631000-2 - Medicamente utilizate in
6
dermatologie (Rev.2)
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11

584.1 (129.98 )

5

104.93 (23.42 )

10

700.47 (156.43 )

2

16.82 (3.78 )

8

186.81 (41.66 )

4

138.83 (30.8 )

4

86.25 (19.07 )

43

2,213.37 (493.34 )

2

55.59 (12.49 )

13

1,747.55 (389.59 )

52

6,791.25 (1,518.15 )

12

1,181.54 (263.49 )

2

142.25 (31.43 )

16

1,179.18 (263.14 )

1

218.52 (48.37 )

3

68.34 (15.18 )

Plafon : 30,000
201 33631400-6 - Antibiotice si medicamente
6
chimioterapeutice de uz dermatologic (Rev.2)
Plafon : 30,000
201
33631600-8 - Antiseptice si dezinfectante (Rev.2)
6
Plafon : 30,000
33632000-9 - Medicamente pentru sistemul
2016
musculo-scheletic (Rev.2)
Plafon : 30,000
33632100-0 - Antiinflamatoare si
2016
antireumatismale (Rev.2)
Plafon : 30,000
33660000-4 - Medicamente pentru sistemul
2016
nervos si organele senzoriale (Rev.2)
Plafon : 30,000
33661000-1 - Medicamente pentru sistemul
2016
nervos (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 33661200-3 - Analgezice (Rev.2)
Plafon : 30,000
33673000-8 - Medicamente impotriva
2016 maladiilor obstructive ale cailor respiratorii
(Rev.2)
Plafon : 30,000
33674000-5 - Medicamente impotriva tusei si a
2016
guturaiului (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 33680000-0 - Articole farmaceutice (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 33711410-4 - Betisoare de vata (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 33711900-6 - Sapun (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 33761000-2 - Hartie igienica (Rev.2)
Plafon : 30,000
34312300-0 - Radiatoare pentru vehicule
2016
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 34322100-1 - Echipamente de frana (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 34322400-4 - Placute de frana (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 34322500-5 - Saboti de frana (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 34324100-5 - Echipament de echilibrare a
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2

12.17 (2.73 )

16

397.2 (88.54 )

4

67.16 (14.93 )

81

1,911.88 (426.44 )

1

262.56 (58.86 )

1

64.95 (14.38 )

12

229.94 (51.25 )

1

26.22 (5.85 )

12

150 (33.42 )

3

174.28 (39.13 )

6

345.4 (76.63 )

3

167.49 (37.28 )

3

124.1 (29.66 )

1

66 (14.64 )

1

166.67 (36.79 )

1

316.66 (70.34 )

1

75 (16.66 )

1

83.34 (18.51 )

1

20 (4.44 )

rotilor (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 34326100-9 - Ambreiaje si piese conexe (Rev.2)
Plafon : 30,000
34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule
2016
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 34640000-5 - Elemente auto (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 34913300-3 - Bare de protectie (Rev.2)
Plafon : 30,000
37400000-2 - Articole si echipament de sport
2016
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 37451900-3 - Mingi de handbal (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39112000-0 - Scaune (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39132100-7 - Dulapuri de arhivare (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39132500-1 - Carucioare de birou (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39200000-4 - Accesorii de mobilier (Rev.2)
Plafon : 30,000
39222100-5 - Articole de catering de unica
2016
folosinta (Rev.2)
Plafon : 30,000
39224210-3 - Pensule pentru zugravit interior
2016
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39224350-6 - Farase (Rev.2)
Plafon : 30,000
39298900-6 - Diverse articole decorative
2016
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39300000-5 - Diverse echipamente (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39525100-9 - Carpe de sters praful (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39711310-5 - Filtre de cafea electrice (Rev.2)
Plafon : 30,000
39713410-0 - Masini de curatare a podelelor
2016
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39811300-3 - Dezodorizante (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39830000-9 - Produse de curatat (Rev.2)
Plafon : 30,000
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1

183.34 (40.46 )

1

833.32 (185.12 )

1

75 (16.55 )

1

91.67 (20.23 )

14

6,787.28 (1,519.9 )

1

3,583.4 (802.03 )

1

350 (78.66 )

1

2,583.2 (580.56 )

1

129.17 (29.01 )

1

10.02 (2.21 )

2

9.17 (2.06 )

2

12.09 (2.7 )

1

5 (1.12 )

1

15 (3.31 )

1

1,800 (404.32 )

4

75 (16.69 )

1

266.66 (59.95 )

1

8,980 (1,999.51 )

1

20.83 (4.62 )

9

743.22 (172.47 )

2016 39831200-8 - Detergenti (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39831210-1 - Detergenti pentru vase (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39831220-4 - Agenti degresanti (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)
Plafon : 30,000
39831600-2 - Produse de curatat pentru toalete
2016
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 39833000-0 - Produse antipraf (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 42141800-7 - Cuplaje cardanice (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 42913300-2 - Filtre de ulei (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 42913400-3 - Filtre de benzina (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44110000-4 - Materiale de constructii (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44111200-3 - Ciment (Rev.2)
Plafon : 30,000
44111400-5 - Vopsele si materiale de acoperire
2016
a peretilor (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44111510-9 - Izolatori (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44112200-0 - Acoperitoare de podea (Rev.2)
Plafon : 30,000
44115800-7 - Accesorii interioare de constructii
2016
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44134000-8 - Coturi (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44163100-1 - Tevi (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44163200-2 - Racorduri de tevarie (Rev.2)
Plafon : 30,000
44163210-5 - Coliere de strangere pentru tevi
2016
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44163230-1 - Racorduri pentru tevi (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44167100-9 - Racorduri (Rev.2)
Plafon : 30,000
44192000-2 - Alte materiale de constructii
2016
diverse (Rev.2)
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12

1,182.06 (263.58 )

1

17.49 (3.87 )

5

1,550.4 (348.58 )

21

756.61 (167.82 )

7

145.8 (32.44 )

15

327.57 (73.09 )

1

6.67 (1.48 )

1

8.33 (1.85 )

1

20.83 (4.63 )

1

20 (4.5 )

1

31.66 (7.09 )

1

133.33 (29.49 )

1

1.67 (0.38 )

1

132,253.65 (29,342.75 )

8

226.89 (51 )

11

86.6 (19.35 )

10

809.29 (180.21 )

18

57.79 (12.98 )

5

29.38 (6.59 )

6

43.78 (9.76 )

3

14.66 (3.29 )

13

587.43 (130.67 )

Plafon : 30,000
2016 44192100-3 - Spuma de PVC (Rev.2)
1
Plafon : 30,000
2016 44316510-6 - Feronerie (Rev.2)
1
Plafon : 30,000
2016 44321000-6 - Cablu (Rev.2)
2
Plafon : 30,000
2016 44322000-3 - Accesorii pentru cabluri (Rev.2) 1
Plafon : 30,000
44410000-7 - Articole pentru baie si bucatarie
2016
1
(Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44411000-4 - Articole sanitare (Rev.2)
2
Plafon : 30,000
2016 44411100-5 - Robinete (Rev.2)
7
Plafon : 30,000
2016 44411720-7 - Capace pentru closete (Rev.2)
1
Plafon : 30,000
2016 44411750-6 - Rezervoare pentru closete (Rev.2) 1
Plafon : 30,000
2016 44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)
28
Plafon : 30,000
2016 44424200-0 - Banda adeziva (Rev.2)
1
Plafon : 30,000
2016 44425200-7 - Garnituri de cauciuc (Rev.2)
4
Plafon : 30,000
2016 44442000-0 - Rulmenti cu role (Rev.2)
2
Plafon : 30,000
2016 44512000-2 - Diverse scule de mana (Rev.2)
2
Plafon : 30,000
2016 44512910-4 - Varfuri de burghiu (Rev.2)
2
Plafon : 30,000
2016 44521210-3 - Lacate (Rev.2)
2
Plafon : 30,000
2016 44522400-9 - Piese de broaste (Rev.2)
1
Plafon : 30,000
2016 44523300-5 - Garnituri (Rev.2)
11
Plafon : 30,000
2016 44531100-2 - Holz-suruburi (Rev.2)
5
Plafon : 30,000
2016 44531510-9 - Bolturi si suruburi (Rev.2)
1
Plafon : 30,000
2016 44810000-1 - Vopsele (Rev.2)
1
Plafon : 30,000
2016 44812000-5 - Vopsea pentru lucrari artistice (Rev.2) 1
Plafon : 30,000
2016 44812100-6 - Emailuri si smalturi (Rev.2)
1
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11.67 (2.58 )
41.67 (9.2 )
44.55 (9.91 )
21.6 (4.85 )
6 (1.34 )
116.66 (25.83 )
122.5 (27.44 )
175 (39.33 )
87.5 (19.31 )
745.78 (166.53 )
13.33 (2.99 )
6.15 (1.38 )
408.32 (90.71 )
5 (1.11 )
7.08 (1.56 )
32.09 (7.08 )
24.17 (5.43 )
6,392.52 (1,424.1 )
20.17 (4.48 )
11.66 (2.59 )
173.28 (38.91 )
7.92 (1.76 )
45.85 (10.3 )

Plafon : 30,000
2016 44812200-7 - Vopsele de ulei si de apa (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44832200-3 - Diluanti (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 44912200-8 - Gresie (Rev.2)
Plafon : 30,000
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a
2016
automobilelor (Rev.2)
Plafon : 30,000
50800000-3 - Diverse servicii de intretinere si de
2016
reparare (Rev.2)
Plafon : 30,000
55000000-0 - Servicii hoteliere, de restaurant si de
2016
vanzare cu amanuntul (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 55110000-4 - Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
Plafon : 30,000
55312000-0 - Servicii de restaurant cu ospatari fara
2016
restrictii de acces (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 98341000-5 - Servicii de cazare (Rev.2)
Plafon : 30,000
2016 98390000-3 - Alte servicii (Rev.2)
Plafon : 30,000

1

9.17 (2.02 )

1

4.17 (0.92 )

1

27.06 (6.06 )

2

759.81 (169.43 )

1

250 (56.08 )

50

19,819.84 (4,412.15 )

1

2,662.39 (598.77 )

2

345.04 (77.09 )

2

233.94 (51.72 )

5

196.68 (43.65 )

Nu există litigii pe rolul instantelor de judecata, semnificative care ar putea periclita în
viitor desfăsurarea în condiţii normale a activităţii instituţiei.
Modalităţi de realizare şi eficienţă a activităţii de selecţie la sectiile sportive
Activitatea de selectie este un proces continuu, se adreseaza tuturor categoriilor de
pregatire si reprezinta cheia succesului in sportul de performanta. În anul 2016, C.S.M.UNIREA
SLOBOZIA a pus un accent special pe organizarea şi realizarea unor acţiuni de selecţie eficiente,
în vederea depistarii şi legitimării unui număr corespunzător de sportivi cu disponibilitati de
pregătire.
Există multe pierderi în ceea ce priveşte aducerea şi rămânerea copiilor talentaţi în urma
acţiunilor de selecţie, datorită familiilor care nu conştientizează efectele benefice ale mişcării
asupra copiilor proprii.
Popularizarea insuficientă a disciplinelor sportive in randul comunitatii, frâneaza accesul
copiilor la mişcare.
Se cultivă insuficient relaţia cu profesorii de educaţie fizică din şcoliile apropiate bazelor
sportive ale cluburilor.
Se foloseşte insuficient rolul activ al familiei în cultivarea imaginii disciplinelor sportive
practicate.
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RELATIA CU COMUNITATEA
Colaborarea cu unităţiile sportive (modalităţi, eficienţă, propuneri de optimizare)
In anul 2016 s-au dezvoltat parteneriate cu unitati scolare unde, C.S.M. UNIREA
SLOBOZIA are sportivii scolarizati.
Propuneri de optimizare a activitații pentru anul 2017. Sportul şcolar reprezintă baza
sportului de performanta. Beneficiarul principal al structurilor sportive scolare trebuie sa fie
practicantii si bineinteles secţiile de seniori si comunitatea. În acest sens C.S.M.UNIREA
SLOBOZIA a dezvoltat şi cultivat posibilitatile de colaborare, sprijinind activitatea sportivă
şcolară. Deoarece statutul de dublă legitimare cu sportivi de vârstă scolară, legitimaţi la structuri
sportive şcolare nu mai este acceptat, C.S.M. UNIREA SLOBOZIA vede aceasta colaborare in
perspectiva. Este cazul sectiilor de atletism, scrima, handbal,tenis, unde la terminarea liceului,
sportivii valoroși vor veni la C.S.M. UNIREA SLOBOZIA.
♦
Proiectarea activitatii la C.S.S. Slobozia sa se faca in functie de traditia dar mai
ales de existenta si valoarea sectiilor C.S.M. Unirea Slobozia.
♦
Conjugarea eforturilor structurilor sportive pentru atragerea si mai ales motivarea
tehnicienilor valorosi.
♦
Parteneriat cu C.S.S. Slobozia în vederea preluării la C.S.M. UNIREA SLOBOZIA
a sportivilor valoroşi.
♦
Deplasarea antrenorilor în şcoli şi apelarea copiilor în cadrul orelor de educaţie
fizică.
♦
Apeluri în mass-media locală pentru toate secţiile si bazinul de inot didactic.
♦
Distribuirea de fluturasi de selectie pentru secţiile clubului.
♦
Organizarea de cursuri de initiere in tehnica inotului la bazinul de inot didactic.
Colaborarea cu Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomița
În anul 2016 Directia Judeţeană pentru Sport si Tineret, s-a regăsit intr-o multitudine de
forme de colaborare şi parteneriate cu C.S.M. Unirea Slobozia.
Cu aceste ocazii s-au rezolvat unele din solicitările clubului privind:
Organizarea unor actiuni comune: CUPA MARTISORULUI, EDITIA 1ﾧ , CUPA 1 IUNIE,
EDITIA 1ﾧ
 Accesul gratuit la bazele sportive:
- Accesul gratuit la concursurile proprii de inot;
- Accesul gratuit al sportivilor de performanţă la baza de refacere din cadrul bazinului de înot si
bazele sportive.
 Premierea sportivilor cu ocazia organizării concursurilor locale la: tenis de camp,
atletism, handbal.
Colaborarea cu organele administraţiei publice locale, instituţii publice şi agenţi economici

♦ Un sprijin eficient s-a primit din partea Consiliului Local al Municipiului Slobozia care a
aprobat finantarea pentru: cele 6 sectii sportive ale clubului, salariile personalului contractual,
colaboratorilor si cheltuielile de functionare ale bazinului de inot didactic precum si a bazelor
sportive din administrare.
♦ Parteneriatele şi programele comune cu Federatia Romana de Tenis si agentii economici locali:
TELETEXT SRL, ORION SRL, TERRAGRO INOUT SRL, TENIS-CON, pentru organizarea
editiei a III -a a DAVIS CUP JUNIOR 2016.
♦ Echipele participante la DAVIS CUP JUNIOR 2016: Belarus, Bosnia, Slovacia, Slovenia,
Franța, Croația, Rusia și România.
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♦ Mass-media locală a mijlocit comunicarea mesajelor C.S.M.UNIREA SLOBOZIA catre
simpatizanţi, favorizând informarea realistă în legatură cu valoarea sportivilor. Se apreciaza
sprijinul pe care ziarele locale, televiziunile locale si nationale şi posturile de radio locale le-au
acordat clubului nostru.
♦ O acţiune importantă pentru promovarea activităţii secţiilor afiliate ale C.S.M. UNIREA
SLOBOZIA o reprezintă web site – ului propriu: www.csmus.ro.
Anul 2016 constituie un an de referinţă în viaţa Clubului Sportiv Municipal datorită
performanţelor obţinute la cel mai înalt nivel de reprezentare, in fata unor echipe mult mai titrate si
cu bugete mult mai mari.
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6. Direcţia de Evidenţă a Persoanei
I. Activitatea anului 2016 a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Slobozia s-a desfăşurat cu
respectarea legislaţiei în vigoare şi a radiogramelor /instrucțiunilor/ metodologiilor Direcţiei
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Cadrul legal în care s-a desfăşurat activitatea este definit de prevederile O.U.G. nr. 97/2005
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată,
H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor
legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Legea nr.
119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea
Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi Legea nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date.
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local
al municipiului Slobozia, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea organizarea
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi
completările ulterioare, fiind un serviciu cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al
municipiului Slobozia.
Potrivit organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slobozia
nr.32/27.02.2014, structura de personal se prezintă după cum urmează: două funcţii de conducere
– director executiv şi şef serviciu, 12 funcţii publice de execuţie, din care 7 pentru evidența
persoanelor şi 5 pentru stare civilă.
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia deserveşte pe linie de evidenţă a persoanelor
un număr de 19 unităţi administrativ – teritoriale, cu o populație totală de 103228 locuitori.
II. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE EVIDENŢĂ
Activitatea de evidenţă s-a realizat astfel :
X. Primirea şi soluţionarea cererilor de eliberare a actelor de identitate în conformitate cu
prevederile art.19 alin 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată;
XI. Aducerea la cunoştinţa solicitanţilor modalitatea de furnizare a datelor cu caracter
personal precum şi comunică informaţiile cu privire la documentele necesare eliberării
actelor de identitate;
XII. Furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale,
judeţene şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi datele de
domiciliu solicitate;
XIII.
Efectuează deplasări în teren cu camera mobilă, pentru persoane netransportabile
sau a celor cu o situaţie materială precară în vederea preluării imaginilor şi a
documentelor necesare eliberării actelor de identitate;
XIV.
Actualizează corect şi complet Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu
informaţiile din cererea şi documentele prezentate de cetăţeni pentru eliberarea actelor de
identitate ori din comunicările privind naşterea, decesul, modificările intervenite în statutul
civil al persoanelor precum şi menţiunile privind migrarea cetăţenilor;
XV.Activitatea de arhivare a cererilor de eliberare a actelor de identitate înregistrate la nivelul
instituţiei s-a realizat potrivit nomenclatorului arhivistic.
Având în vedere importanţa activităţii de evidenţă a persoanelor pentru eliberarea actelor de
identitate şi actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor, instituţia noastră a
desfăşurat un volum, semnificativ şi divers de activităţi după cum urmează:
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 au fost înregistrate în R.N.E.P un număr de 964 persoane din care : 950 la
naştere, 2 la dobândirea cetăţeniei, iar la schimbarea domiciliului din străinătate
în România 2
 Au fost eliberate 10771 acte de identitate din care cărţi de identitate provizorii
422 şi cărţi de identitate 10349 din care 121 cu procură specială.
 Au fost aplicate un număr de 970 vize de reşedinţă din care 384 aceiaşi localitate
şi 586 în altă localitate decât cea de domiciliu iar reşedinţe aplicate odată cu
părinţii pentru copii sub 14 ani un număr de 108.
 Au fost efectuate un număr de 76 deplasări cu staţia mobilă şi 183 de persoane
puse în legalitate.
 Au fost desfăşurate activităţi de mediatizare şi informare a cetăţenilor prin
mijloace de comunicare (tv-2 şi radio -7) cu privire la termenele de expirare a
actelor de identitate.
În scopul exercitării atribuţiilor legale la cererea instituţiilor abilitate s-au primit şi
soluţionat 700 de cereri de date cu caracter personal, verificându-se un număr de 10731 persoane,
respectându-se modul de furnizare prevăzută de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

pentru unităţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
177
 pentru alte ministere
10340
 agenţi economici
35
 pentru persoane fizice
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În decursul anului 2016 o atenţie deosebită a fost acordată colaborării Inspectoratul de
Poliţie al judeţului Ialomiţa, respectiv Poliţia Municipiului Slobozia şi Secţiile de Poliţie Orăşeneşti
şi Rurale, cu Consiliile Locale şi Primăriile aflate în raza noastră de competenţă, pentru
diminuarea numărului de restanţieri, tipărirea şi distribuirea de invitaţii pentru persoanele cu drept
de vot atât în mediul rural cât şi în mediul urban. In acest sens au fost transmise un număr de 1291
de invitaţii, persoanelor care deţin acte de identitate cu termen de valabilitate expirat sau celor
care au împlinit 14 ani şi nu s-au prezentat pentru eliberarea unui nou act de identitate în termenul
prevăzut de lege.
Urmare adresei nr.366228 din 02.03.2016 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, s-a respectat planul de măsuri pentru verificarea unui nr. de 10
cetăţeni români cu vârstă egală sau mai mare de 100 ani.
În scopul asigurării cadrului necesar desfăşurării procesului electoral, reprezentat de
alegerile locale din data de 05.06.2016 şi alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data
de 11.12.2016, am realizat măsuri specifice de competenţă, soluţionând cu operativitate sesizările
cetăţenilor şi a situaţiilor apărute în zona de responsabilitate. Au fost radiate din registrul electoral
un număr de 665 persoane decedate.
În ceea ce priveşte activitatea de anulare şi distrugere a documentelor de identitate retrase
în urma eliberării unui nou act de identitate sau al decesului titularului, s-a făcut în termenele şi
condiţiile stabilite prin lege, toate documentele distruse fiind evidenţiate în Procesele Verbale din
Registrul de Distrugere Documente întocmit la nivelul instituţiei.
Programul de lucru cu publicul s-a realizat zilnic între orele 8.00-16.30, iar pentru ziua de joi
program prelungit până orele 18.30 conform prevederilor legale. In perioada supusă analizei nu au
fost înregistrate sesizări ale cetăţenilor cu privire la activitatea funcţionarilor din cadrul
serviciului, desfăşurându-şi activitatea corespunzător atribuţiilor cele revin din fişa postului.
Potrivit adreselor transmise de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de date s-au luat măsurile ce se impun pentru efectuarea inventarierii ordinelor,
regulamentelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de conducerea M.A.I. precum şi sigiliile şi
ştanţa timbru sec, aflate în evidenţele noastre. Activitatea de inventariere s-a desfăşurat prin
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confruntarea datelor înscrise în registrul specific de evidenţă cu existentul faptic al documentelor
aflate în stoc sau distribuite pentru consultare.
III. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE STARE CIVILĂ
În vederea desfăşurării activităţii de stare civilă în mod unitar şi în conformitate cu
prevederile legale au existat preocupări , pe linia aplicării prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire
la actele de stare civilă, republicată cu modificările ţi completările ulterioare, ale Hotărârii
Guvernului nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor
în materie de stare civilă, dar în egală măsură ţi în ceea ce priveşte aplicarea recomandărilor care
stabilesc procedurile de lucru în domeniul stării civile.
În perioada analizată
au fost înregistrate un număr total de 1913 acte de stare civilă şi anume:
- 1138 acte de naştere, din care: - 13 adopţii naţionale;
- 2 înregistrări tardive;
- 57 transcrieri;
- 278 acte de căsătoriei; din care:
- 2 transcrieri;
- 2 căsătorii mixte
- 665 acte de deces, din care:
- 6 transcrieri.
Au fost eliberate la întocmirea actelor curente sau la cerere, un număr de 4136 certificate
de stare civilă şi anume: 2883 certificate de naştere, 436 certificate de căsătorie şi 817 certificate
de deces.
În condiţiile legii, ofiţerii de stare civilă înscriu pe marginea actelor de stare civilă aflate în
păstrare şi trimit comunicări de menţiuni pentru înscriere în registru exemplar I sau II, după caz.
Astfel, în perioada analizată au fost operate: 73 sentinţe de divorţ; 21 sentinţă de tăgadă a
paternităţii; 10 rectificare acte de stare civilă; 7 sentinţe stabilire filiaţie; 46 sentinţe/ declaraţie de
încuviinţarea purtării numelui.
În aceeaşi perioadă analizată, au fost aprobate şi înscrise în actele de stare civilă:
- 70 declaraţii de recunoaştere a paternităţii ulterioare înregistrării naşterii;
- 6 decizii de schimbarea a numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă;
- 22 cereri de divorţ înregistrate, din care:
- 19 certificate de divorţ eliberate;
- 2 cerere de divorţ clasate ( renunţare);
- 1 cereri de divorţ în curs de soluţionare.
În total, pentru actele înregistrate la Direcţia de Evidenţa a Persoanelor Slobozia au fost
întocmite şi operate în act exemplar I, un număr de 2406 menţiuni, iar pentru actele întocmite la
alte autorităţi locale au fost trimise un număr de 531 menţiuni.
Totodată, în anul 2016 au fost operate, cu avizul DEPABD, 12 menţiuni primite din
străinătate.
Raportat la aceeaşi perioadă, au fost întocmite 382 sesizări pentru deschiderea procedurii
succesorale.
Conform prevederilor Hotărârii 495/1997, Biroul de Stare Civilă, prin persoana desemnată,
a eliberat sau completat persoanelor îndreptăţite un nr. de 347 livrete de familie. De asemenea, sau întocmit un nr. de 83 dosare privind formularul E 401 (partea B) pentru componenţa familiei, în
vederea acordării prestaţiilor familiale, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE)
nr.1408/1971.
De asemenea s-au eliberat: - 36 extrase multilingve de naştere;
- 5 extrase multilingve de căsătorie;
- 1 extrase multilingve de deces.
Analizând activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului de stare civilă, se constată că
nu există restanţe atât la înregistrarea şi eliberarea actelor cât şi la operarea menţiunilor; de
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asemenea, toate adresele primite de la organele de stat, persoane juridice şi persoane fizice au fost
rezolvate în termenele prevăzute de legislaţia aflată în vigoare, nu au fost înregistrate reclamaţii
din partea cetăţenilor şi nici încălcări de acte normative care ne reglementează activitatea.
IV. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT
A fost înregistrată în registrele serviciului toată corespondenţa, astfel:
în registrul general 9351 lucrări;
în registrul de furnizări date:700 lucrări;
în registrul de secrete de serviciu: 10 lucrări;
în registrul de audienţe:57 persoane;
în registrul de petiții: 0 lucrări.
Au fost distribuite toate lucrările înregistrate către salariaţii cărora le-au fost repartizate. Au
fost expediate lucrările/răspunsurile către destinatari, prin poşta militară / civilă / pe condica de
predare-primire, astfel: prin poşta militară 2898 lucrări, prin poșta civilă 502 lucrări, pe condica
de predare-primire 12463 lucrări.
Au fost monitorizate în permanență lucrările transmise prin FTP, au fost listate, prezentate
șefului serviciului pentru a fi rezoluţionate şi repartizate funcţionarilor pentru soluționarea lor.
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