RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
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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 2017 în conformitate cu
Strategia de dezvoltare durabilă pentru perioada 2014-2023 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
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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 îl îmbunătăţim
continuu. În domeniul calităţii, Primăria Municipiului Slobozia este certificată conform
standardului ISO 9001: 2001.
VALORI
Valorile asumate şi promovate în activitatea desfăşurată în anul 2017 în relaţia cu beneficiarii
serviciilor oferite au fost profesionalismul, eficienţa, legalitatea , imparţialitatea, responsabilitatea,
transparenţa şi orientarea către cetăţean .

CONDUCEREA INSTITUŢIEI

În anul 2017, conducerea instituţiei a fost asigurată de echipa formată din :
 Primar, domnul Mocioniu Adrian Nicolae;
 Viceprimar, domnul Muşat Gabriel;
 Viceprimar, domnul Gradea Rudolf;
 Administrator public, domnul Puia Gheorghe;
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Prezentare generală a Municipiului Slobozia raportată la Strategia de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Slobozia 2014-2023 .
Municipiul Slobozia este reşedinţa judeţului Ialomiţa şi se întinde pe o suprafaţă de 13.287
ha, din care 11.987 ha în extravilan şi 1300 ha intravilan, în zona centrală a judeţului, având
următoarele coordonate geografice: 44°33′53″ latitudine nordică şi 27°20′6″ longitudine estică.

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia reprezintă instrumentul de
planificare a viitorului localităţii, ce va susţine acţiunile autorităţilor locale pentru a transforma
oraşul în promotorul dezvoltării omogene integrate la nivelul judeţului Ialomiţa.
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slobozia a fost concepută pentru a
răspunde nevoilor reprezentanţilor autorităţii locale şi comunităţii în procesul de îmbunătăţire a
calităţii şi diversităţii locurilor de muncă disponibile, precum şi în procesul de îmbunătăţire a
calităţii vieţii cetăţenilor şi mediului economic local. Strategia se adresează unei game largi de
probleme economice, sociale şi de mediu ale comunităţii, care sunt relevante pentru a defini şi
furniza obiectivele necesare obţinerii dezvoltării durabile şi creşterii coeziunii economice şi sociale
în municipiul Slobozia.Se are în vedere planificarea integrată în cadrul sectoarelor prioritare ceea
ce va conduce la dezvoltarea durabilă a localităţii şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor
Municipiului Slobozia. Lucrarea se fundamentează pe elementele specifice Municipiului Slobozia:
datele economice, demografice, de infrastructură, mediu, amenajarea teritoriului.
Strategia de dezvoltare a municipiului Slobozia 2014-2023 este un document cadru de referinţă
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care stabileşte direcţii strategice clare pentru viitorul municipiului şi al cetăţenilor, facilitând
luarea unor decizii importante în toate domeniile de activitate.
În vederea atingerii viziunii de dezvoltare a municipiului Slobozia și ca răspuns la provocările
economice, sociale, climatice, demografice și de mediu identificate a fost formulată o serie de
obiective generale și strategice.
Pentru a acționa în baza principiilor dezvoltării durabile, municipalitatea își va canaliza efortul în
atingerea obiectivului general: dezvoltarea capacităţii Municipiului Slobozia de a asigura servicii
şi implementa programe în vederea dezvoltării durabile a localităţii şi creşterea calităţii vieţii.
Prezenta strategie reprezintă cadrul pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte de dezvoltare
durabilă a municipiului, ce vor putea fi duse la îndeplinire nu doar de către administraţia locală, ci
de către toţi actorii locali, utilizând oportunităţile de finanţare oferite de Fondurile Europene,
Fondurile Guvernamentale, Credite sau alte soluţii de finanţare şi derulare a proiectelor aşa cum
sunt parteneriatele publice private.
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană defineşte viitorul municipiului, ea prezentând
determinarea actorilor locali de a-şi uni eforturile şi de a conlucra pentru viitorul prosper al
oraşului şi al locuitorilor săi.
Pornind de la nevoile actuale ale populației, resursele disponibile și experiențele acumulate,
municipiul Slobozia a demarat adoptarea unui concept de dezvoltare având la bază o gândire
integrată proactivă, care vizează creşterea performanţelor managementului administrației locale,
pentru asigurarea unui consens asupra viziunii viitorului economic al teritoriului. Municipiul
Slobozia împreună cu toți actorii implicaţi în procesul de dezvoltare, au început punerea în
aplicare a acestei viziuni prin:
 realizarea acestui document strategic pentru comunitate, mediul privat şi administraţia
locală pentru determinarea direcţiilor viitoare de creştere economică;
 facilitarea eforturilor de colaborare între partenerii publici, pentru o dezvoltare
coordonată a municipiului;
STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTEGRATĂ URBANĂ A MUNICIPIULUI SLOBOZIA este
primul concept integrat la nivelul teritoriului, care a fost inițiat și dezvoltat de municipiul Slobozia,
reprezentând o asumare din partea autorităților publice privind creșterea calității modului de
guvernare locală, îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor și atingerea rezultatelor.
Utilizarea eficientă a avantajelor economice deținute de comunitate și interesul din partea
partenerilor privați depind foarte mult de calitatea guvernării locale, de serviciile furnizate,
precum și de eficiența politicilor locale, gradul de dezvoltare și implementare al acestora.
Având în vedere că cele mai multe întreprinderi care funcționează în municipiul Slobozia sunt
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micro, mici și mijlocii, ele depind în mare măsură de calitatea serviciilor publice și de facilitățile
oferite de administrația locală. Astfel, rolul administraţiei locale este primordial în crearea unui
mediu prietenos, care favorizează, susține și întărește dezvoltarea unei afaceri. Mai mult, urmărind
realizarea la nivel de comunitate a unor obiective strategice agreate în comun, această nouă
abordare permite corelarea eforturilor de investiţie astfel încât rezultatele acţiunilor individuale să
fie maximizate prin punerea în comun a resurselor şi cunoştinţelor, prin eliminarea intervenţiilor
redundante.
Poziționarea municipiului într-unul din județele sărace din România, nivelul scăzut, aproape
inexistent, al investițiilor în cercetare și inovare, nivelul scăzut de educație și necorelat cu cerințele
pieței muncii locale, lipsa unei culturi privind calificarea pe tot parcursul vieții sau acțiuni de
export mai mici comparativ cu contextul lor național, sunt premisele care stau la baza conceptului
de susținere a economiei locale a teritoriului.
Se urmărește stabilirea unei relații solide de colaborare între întreprinderi, instituții publice,
furnizori, comunitate, școli și centre de formare profesională, respectiv identificarea unor
modalități de consolidare a acestei relații pentru facilitarea și extinderea unei culturi
antreprenoriale și schimburi de idei inovatoare, realizarea unor proiecte intregrate din care să
beneficieze diferiți parteneri.
Factorii majori considerați a avea o influență negativă semnificativă asupra dezvoltării viitoare, în
special a economiei locale, sunt:
 Dezvoltarea urbană necontrolată;
 Economia subterană;
 Infrastructura locală slab dezvoltată și nemodernizată, contrară potenţialului de
dezvoltare spaţială;
 Zone indisponibile pentru realizarea unei industrii locale;
 Active neinventariate și nevalorificate, care sunt astfel în imposibilitatea de a aduce
valoare adăugată teritoriului;
 Situație socială problematică;
 Viziuni separate de dezvoltare a localităților limitrofe (lipsa unui concept integrat de
planificare teritorială).
Prin acest document se vor identifica și corecta factorii care au avut până acum un efect negativ
asupra dezvoltării economice a municipiului. De asemenea, se va analiza nivelul calității
guvernării locale în sprijinul acordat mediului economic local, pentru a reduce barierele și
riscurile dezvoltării și susținerii unei afaceri locale.
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Politicile publice locale și principiile directoare în procesul de planificare
Politicile publice locale au un rol integrator în aplicarea și traducerea locală a marilor politici
naționale, regionale sau județene, bazat pe o cunoaștere fină a singularităților teritoriului și a
problemelor cu care se confruntă.
Piatra de temelie a unui proces eficient de planificare strategică se bazează pe o înțelegere
profundă a celor mai importante probleme cu care se confruntă comunitatea.
Municipiul Slobozia, fiind reședința judeţului Ialomiţa,

reprezintă cel mai important centru

socio-economic și industrial din Județul Ialomița. La data de 1 iulie 2016, conform datelor
Institutului Național de Statistică, municipiul avea o populaţie stabilă totală de 52.802 locuitori.
În ceea ce privește evoluţia sistemului de aşezări, s-a constatat faptul că numărul de localităţi cu
statut urban din regiune a crescut pe fondul unui proces amplu de reurbanizare care a avut loc la
nivel naţional. În pofida creşterii numărului de localităţi cu statut urban, populaţia urbană a
regiunii a înregistrat în ultimii 10 ani o dinamică negativă, situație care se înregistrează atât la
nivelul județului Ialomița, cât și al municipiului Slobozia, după cum se poate observa și în graficul
de mai jos:



Structura populaţiei pe grupe de vârstă

Organizarea pe grupe de vârstă a judeţului Ialomița evidenţiază cea mai ridicată pondere deţinută
de populaţia adultă (61,50%), apropiată de valoarea de la nivelul Regiunii Sud Muntenia
(61,96%), dar total diferită de cea la nivelul ţării (21,70%). Populaţia vârstnică reprezintă 22,44%
din totalul populaţiei, pondere care se aproprie de cea înregistrată la nivelul regiunii 23,84%, dar
foarte departe de valoarea înregistrată la nivelul țării (63,44%), în timp ce se înregistrează o
pondere mai ridicată faţă de Regiunea Sud Muntenia (14,20%) şi România (14,79%) în cazul
populaţiei tinere (16,06%).
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Structura populaţiei jud. Ialomița pe grupe de vârstă la 1 iulie 2016 1
În ceea ce priveşte municipiul Slobozia, structura populaţiei pe grupe de vârstă relevă o pondere
mai ridicată a populației adulte (66,95%) faţă de situaţia la nivel judeţean (61,50%). În schimb,
pentru populaţia vârstnică din municipiul Slobozia se remarcă, o pondere mai mică (20,02%) faţă
de nivelul judeţean (22,44%), situație similară și în cazul populaţiei tinere, unde valoarea
înregistrată la nivelul municipiului (13,04%) este mai mică faţă de cea consemnată la nivel
judeţean (16,06%).
Principala problemă economică a municipiului Slobozia şi implicit a judeţului Ialomiţa este
numărul relativ restrâns de activităţi economice care se structurează în principal pe exploatarea
resurselor din agricultură. Chiar dacă unele dintre aceste sectoare sunt capabile să facă faţă
concurenţei naţionale sau internaţionale, gama restrânsă de activităţi limitează potenţialul de
dezvoltare.
Poziţia geografică relativă favorabilă, forţa de muncă abundentă, specializarea în industria
alimentară, proximitatea faţă de pieţe urbane mari, fac posibilă dezvoltarea activităţilor economice
care să definească profilul economic şi să consolideze rolul municipiului de polarizare teritorială.
Economia municipiului Slobozia este specializată în industria alimentară, reprezentând cea mai
diversă combinaţie de ramuri ale acestei industrii (panificaţie, ulei, carne, lapte) de obicei întâlnită
în marile oraşe cu peste 300000 de locuitori. Aceasta ar trebui să reprezinte premisa de dezvoltare
economică a municipiului, fiind în concordanţă cu resursele locale şi regionale şi cu tradiţia şi
specializarea forţei de muncă.
Condiţiile climatice şi de sol din Bărăganul estic sunt favorabile pentru promovarea agriculturii
ecologice, cu o piaţă în creştere atât în marile oraşe ale ţării cât şi la nivelul continentului
european. Utilizarea în industria alimentară a produselor agricole ecologice ar contribui la
1

Sursa - Institutul Naţional de Statistică, anul 2016
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creşterea valorii adăugate şi la obţinerea de profituri mult mai mari.
În acest context, turismul agricol şi ecologic reprezintă o altă alternativă de dezvoltare corelată cu
celelalte componente în creştere ale economiei locale.
Mediul de afaceri.
Uniunea Europeană promovează spiritul antreprenorial ca factor cheie al creşterii competivităţii
economice, ceea ce se poate obţine doar dezvoltând o cultură antreprenorială la scară europeană
încurajând conturarea unei mentalităţi corespunzătoare şi a unor competenţe adecvate în domeniul
antreprenorial. Educaţia antreprenorială este deosebit de importantă în cadrul oricărui sistem de
învăţământ. Acest lucru este confirmat şi de studiile realizate de către Comisia Europeană, care
evidenţiează faptul că persoanele care au participat în cadrul unor programe de educaţie
antreprenorială şi-au manifestat intenţiile şi aptitudinile antreprenoriale într-o măsură mai mare
decât cei care nu au participat, şi-au găsit mai repede un loc de muncă după finalizarea studiilor,
s-au remarcat la locurile de muncă prin iniţiativă şi inovativitate şi au demarat mai multe companii
comparativ cu cei care nu au beneficiat de astfel de programe (Comisia Europeană, 2012).
Integrarea în Uniunea Europeană şi statutul de “ţară membră cu drepturi depline“ a deschis
graniţele şi pieţele locale pentru firmele străine . Ponderea sectoarelor economice la nivelul
judeţului este asemănătoare celei regionale. Din punctul de vedere al numărului de salariaţi
angajaţi în întreprinderile ialomiţene, structura este uşor diferită, întreprinderile în domeniul
industriei şi construcţiilor angajând o treime dintre salariaţii mediului de afaceri local, faţă de
35,37% la nivel regional.
Mediul de afaceri din judeţul Ialomiţa este dominat de întreprinderile active în domeniul
comerţului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, 39,88% din
întreprinderile din judeţul Ialomiţa activând în acest domeniu, faţă de 12,70% în domeniul
agriculturii. La nivelul judeţului, numărul societăţilor intrate în insolvenţă în perioada 2010 - 2015
este de 784.2
La nivelul municipului Slobozia, numărul întreprinderilor, la sfârşitul anului 2015, a fost de 3.771,
densitatea întreprinderilor fiind de 70,6 de unităţi/1.000 de locuitori. Activităţile economice sunt
majoritar concentrate în sectorul terţiar – Servicii, ocupând 79,44% din sectoarele economice,
sectorul secundar – Industrii şi construcţii – are o pondere de 13,26%, în timp ce restul de
întreprinderi (7,3%) îşi desfăşoară activitatea în sectorul primar – Agricultură, silvicultura şi
pescuit.

2

Sursa: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, anul 2015

10



Patrimoniul cultural material

Unul dintre oraşele cu încărcătură istorică şi culturală, municipiul Slobozia oferă vizitatorilor
bucuria de a se reîntâlni cu istoria şi cu viaţa de altădată, prin obiective clasate ca monumente de
arheologie, arhitectură, sau monumente memoriale, aflate încă într-o stare bună de conservare şi
care oferă municipiului parfumul discret al epocii în care au fost construite.
Chiar dacă menţiunile Sloboziei apar abia în secolul XV, o legendă istorică vorbeşte despre faptul
că oraşul a existat de fapt încă din Antichitate. Se pare că reşedinţa Ialomiţei se află aşezată pe
ruinele unei foste cetăţi antice romane, denumită Netindava sau „Cetatea Naşterii”.
Cercetând fondul arhitectonic al oraşului, se observă că majoritatea monumentelor istorice au fost
ridicate în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Însă, arhitectura specifică acestei
perioade se completează cu arhitectura monumentelor istorice construite înainte de secolul XIX.
Potenţialul turistic al Regiunii de Sud Muntenia este legat de patrimoniul cultural, care cuprinde
vestigii istorice, edificii religioase şi culturale, monumente şi muzee. În municipiul Slobozia se
remarcă o serie de clădiri de patrimoniu, construcţii şcolare, monumentele de artă plastică şi
memorială, lăcașe de cult, monumente şi vestigii.
Lista monumentelor istorice din municipiul Slobozia înscrise în Patrimoniul cultural naţional al
României este reprezentativă pentru istoria locală.
Lista monumentelor istorice din Municipiul Slobozia 3
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Cod LMI

Denumire

Adresa

IL-I-s-B-14026

Situl arheologic de la
Slobozia

Datare

IL-I-m-B-14026.01
Așezare
(RAN: 92667.01.01)

sec. XVII-XVIII
Epoca medievală

IL-I-m-B-14026.02

Așezare

sec. IX - XI Epoca
medieval timpurie

IL-I-m-B-14026.03

Așezare

Neolitic, cultura
Boian

IL-II-m-B-14072

Biserica "Adormirea
Maicii Domnului"

5.

6.

Str. Magheru
Gheorghe, general 22 1864
Cartier Bora
Str.

IL-II-m-B-14073

Casa

Magheru

Gheorghe, general 37 1913
Cartier Bora

7.

3

IL-II-m-A-14075
(RAN: 92667.03)

Biserica de lemn „Sf. Str. Matei Basarab 10 1748
Nicolae”
Strămutată din din

Sursa: Institutul de Memorie Culturală, baza de date - Muzee şi Colecții din România
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satul Poiana com.
Ciulnița
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IL-II-m-B-14076

Școală, azi Școala nr.1 Str. Matei Basarab 198 1920

IL-II-a-A-14074

Mănăstirea „Sf.
Voievozi”

Aleea Mănăstirii 2

sec. XVII-XIX

IL-II-m-A-14074.01

Biserica „Sf.
Voievozi”

Aleea Mănăstirii 2

1848

IL-II-m-A-14074.02 Zid de incintă

Aleea Mănăstirii 2

sec. XVI-XIX

IL-III-m-B-14171

Monumentul Eroilor

Str. Dobrogeanu
Gherea Constantin

1926

IL-III-m-B-14172

Bustul lui Matei
Basarab

Str. Matei Basarab 27 1932

IL-III-m-B-14155

Colac de puț

În fața Muzeului
1853
Agriculturii,
Bd. Matei Basarab, 10

IL-IV-s-B-14173

Cimitirul militarilor
români, algerieni,
austrieci, englezi,
Str. Eternității, Nr. 2
francezi, indieni și
turci căzuți în primul
Război Mondial

14.

15.

1932

Monumentele catalogate cu valenţe istorice şi discutate în cazul de faţă sunt reprezentate de
monumente de arheologie, arhitectură fortificată, arhitectură religioasă, arhitectură civilă, sau
vestigii de pictură şi sculptură monumentală care se regăsesc pe teritoriul municipiului Slobozia.
Reședința de județ, Slobozia, este şi cel mai important centru cultural al judeţului Ialomiţa.
Nu în ultimul rând, în municipiul Slobozia au loc anual festivaluri și concursuri de muzică și teatru
cu caracter local, sau târguri de servicii (agricultură, mașini, utilaje, materiale construcții, diverse
obiecte ).
Astfel, principalele târguri și festivaluri sunt:
 Zilele municipiului - cu dată schimbătoare,odată cu Înălțarea Domnului (hramul
Catedralei), sărbătorite începând cu anul 2000;
 Festivalul internațional de folclor "Floare de pe Bărăgan" -în perioada iunie-iulie, de
obicei în cadrul Zilelor Sloboziei;
 Festivalul Berii - în perioada iunie-iulie;
 Târgul de utilaje și mașinării agricole Agromec;
 Târgul de mașini (Salonul Auto);
 Târgul Agroial-Partener;
 Salonul de carte – în perioada septembrie-octombrie;
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 Salonul de construcții și arhitectură.
Slobozia este cunoscută și datorită Festivalului de muzică „Trofeul Tinereții Amara”, spectacol ce
se desfășoară în fiecare an în stațiunea Amara.
În domeniul învăţământului, obiectivele strategice pe care trebuie să le aibă în vedere autoritățile
locale din municipiu, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Ialomița, vizează:
 Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare a tuturor copiilor din municipiu;
 Îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a elevilor prin modernizarea/reabilitarea clădirilor și
echiparea infrastructurii educaționale a tuturor instituțiilor de învățământ;
 Formarea continuă a cadrelor didactice şi resurselor umane din unităţile de învățământ;
 Creşterea ratei de participare la educaţie şi asigurarea egalităţii şanselor;
 Îmbunătăţirea ratei succesului pentru elevi;
 Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare;
 Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor şi
armonizarea acesteia cu evoluţia continuă a pieţei muncii;
Optimizarea relaţiei şcoală–comunitate şi a parteneriatului internaţional;
Capacitatea administrativă
Una din provocările cu care se confruntă administrația publică în procesul de modernizare este să
îmbunătățească eficiența și rapiditatea furnizării serviciilor, și în același timp atingerea unor
standarde înalte de echitate, predictibilitate și încredere.
Procesele de reformă a administrației publice din România au încorporat de-a lungul timpului,
ideea calității serviciilor publice și pe aceea de creștere a accesibilității beneficiarilor la acestea,
însă implementarea în practică a acestora nu s-a realizat în totalitate. Din păcate, o evaluare
riguroasă a serviciilor publice, la scară națională, din perspectiva calității și a accesului
beneficiarilor la acestea nu s-a realizat, până în prezent.
Analiza socio-economică subliniază faptul că, în România, există atât o standardizare insuficientă
a costurilor şi calităţii serviciilor publice, cât și o abordare neunitară la nivel sectorial în definirea,
în introducerea şi în monitorizarea aplicării/utilizării standardelor de cost şi calitate deja
elaborate. Standarde de cost au fost dezvoltate doar în domeniile educației preuniversitare, al
serviciilor sociale, în sănătate şi pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice. Lipsa
acestor standarde conduce la practici diferite ce împiedică dezvoltarea mediului de afaceri și la
creșterea semnificativă a poverii administrative.
Măsura în care cetățenii sunt satisfăcuți de modul în care serviciile sunt oferite este un indicator
relevant care măsoară performanța proceselor de reformă în general și a procesului de
descentralizare în special, din perspectiva alocării competențelor între autoritățile administrației

13

publice centrale și locale. 4
Cerințele privind dezvoltarea capacității administrative sunt subliniate în orientările strategice ale
Uniunii Europene privind coeziunea, în Strategia de la Lisabona revizuită și în Strategia pentru
Dezvoltare Durabilă reînnoita a UE.
Consolidarea capacității administrative este esențială pentru asigurarea unor servicii publice de
calitate, în condiții de eficiență și accesibile beneficiarilor finali . În ceea ce privește aparatul de
specialitate al Primarului municipiului Slobozia este organizat pe compartimente, potrivit structurii
organizatorice aprobată prin H.C.L. nr. 45/28.04.2016, asigurând ducerea la îndeplinire a
hotărârilor Consiliului Local Slobozia, dispozițiilor Primarului Municipiului Slobozia, precum și a
altor atribuții stabilite prin lege.
Primarul conduce serviciile publice locale, în condițiile prevăzute de art. 61 alin. (5) din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
În activitatea sa, Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia răspunde de
executarea lucrărilor potrivit atribuțiilor stabilite in Regulamentul de Organizare și Funcționare,
asigurând aducerea la îndeplinire a actelor normative adoptate de Parlamentul și Guvernul
României, a hotărârilor Consiliului Local Slobozia, precum și a Dispozițiilor Primarului
Municipiului Slobozia.
Obiectivele Primăriei Municipiului Slobozia pot fi grupate în trei categorii:
Eficacitatea și eficiența funcționării - cuprinde obiectivele legate de scopurile entității publice și
de utilizarea eficientă a resurselor. De asemenea, sunt incluse și obiectivele privind protejarea
resurselor instituției de utilizare inadecvată sau de pierderi, ca și identificarea și gestionarea
pasivelor;
Fiabilitatea informațiilor interne și externe - include obiectivele legate de ținerea unei
contabilități adecvate, ca și de fiabilitatea informațiilor utilizate în instituție sau difuzate către terți.
De asemenea, în aceasta categorie sunt incluse și obiectivele privind protejarea documentelor
împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;
Conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne - cuprinde obiective legate de
asigurarea că activitățile Primăriei Municipiului Slobozia se desfașoară în conformitate cu
obligațiile impuse de lege și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.
Consiliul Local al Municipiului Slobozia este membru al Asociaţiei Municipiilor din Romania,
organizaţie neguvernamentală care sprijină reforma în administraţia publică locală. Tot în acest
sens, Consiliul Local cooperează şi cu diferite organisme internaţionale.

4

Sursa: Programul Operațional Capacitate Administrativă, 2014-2020
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Corelarea cu obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
O componentă esenţială în politicile zonelor urbane o constituie promovarea dezvoltării urbane
prin intermediul asigurării unui transport sustenabil.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) are rolul de contura strategii, politici, proiecte
cheie și priorități, în vederea obținerii unui transport durabil, care să susțină creșterea economică
durabilă din punct de vedere social și al protecției mediului.
Conform definiției din documentele Uniunii Europene, este un document strategic de politică
publică ce are drept scop satisfacerea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și activităților
economice în arealurile urbane pentru o mai bună calitate a vieții, adresându-se tuturor formelor
de transport din întreaga aglomerație urbană, cu precădere transportului public și privat, de marfă
și de pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.
În esență, PMUD urmărește crearea unui sistem de transport durabil, care să satisfacă nevoile
comunităților din teritoriul său, vizând următoarele cinci obiective strategice:
1. Accesibilitatea – Punerea la dispoziția tuturor cetățenilor a unor opțiuni de transport care să le
permită să aleagă cele mai adecvate mijloace de a călători spre destinații și servicii-cheie. Acest
obiectiv include atât conectivitatea, care se referă la capacitatea de deplasare între anumite
puncte, cât și accesul, care garantează că, în măsura în care este posibil, oamenii nu sunt privați de
oportunități de călătorie din cauza unor deficiențe (de exemplu, o anumită stare fizică) sau a unor
factori sociali (inclusiv categoria de venit, vârsta, sexul și originea etnică);
2. Siguranța și securitatea – Creșterea siguranței și a securității pentru călători și pentru
comunitate în general;
3. Mediul – Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a
consumului energetic. Trebuie avute în vedere în mod specific țintele naționale și ale Comunității
Europene în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice;
4. Eficiența economică – Creșterea eficienței și a eficacității din punctul de vedere al costului
privind transportul de călători și de marfă;
5. Calitatea mediului urban – Contribuția la creșterea atractivității și a calității mediului urban și
a proiectării urbane în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății în ansamblu. Deși orașul
este relativ compact, traseul nu reușește să asigure o acoperire echilibrată în teritoriu, astfel că
zonele de nord și sud au o accesibilitate foarte scăzută în ceea ce privește transportul public.
În concluzie, pentru creșterea gradului de atractivitate a transportului public și a procentului de
utilizare a acestui mod de transport, precum și pentru creșterea calității mediului este necesară
înnoirea parcului de vehicule prin achiziția de autobuze ecologice.
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Programul de îmbunătățire energetică 2016 - 2020
Ca urmare a analizei datelor referitoare la eficiența energetică, în cadrul Programului de
îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Slobozia 2016 – 2020, au fost identificate o serie
de măsuri de politică energetică locală:
 Realizarea auditurilor energetice independente;
 Impunerea și aplicarea standardelor și normelor care urmăresc îmbunătățirea eficientei
energetice a produselor și a serviciilor, inclusiv a clădirilor și vehiculelor;
 Aplicarea sistemelor de etichetare energetică;
 Susținerea dezvoltării societăților de servicii energetice tip ESCO;
 Constituirea unui fond specializat pentru investiții în eficiența energetică;
 Conștientizarea societății civile privind importanța și rolul îmbunătățirii eficienței
energetice;
 Formarea personalului din instituțiile publice;
 Îmbunătățirea infrastructurii tehnice și edilitare a autorității publice locale;
 Crearea unei structuri administrative privind aplicarea și monitorizarea măsurilor de
eficiență energetică.
Acestea s-au concretizat sub forma obiectivelor și acțiunilor planificate pe termen mediu și scurt,
respectiv în proiecte asociate acestora. Respectivele proiecte și acțiuni propuse prin PIEE au fost
incluse în planul de acțiune al Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Slobozia.
MEDIUL.
Un mediu curat este esențial pentru sănătatea umană și bunăstare. Totuși, interacțiunile dintre
mediu și sănătatea umană sunt extrem de complexe și dificil de evaluat. Aceasta face ca utilizarea
principiului precauției să fie extrem de utilă. Cele mai cunoscute impacturi asupra sănătății se
referă la poluarea aerului înconjurător, la calitatea proastă a apei și la igienă insuficientă. Se
cunosc mult mai puține despre impacturile substanțelor chimice periculoase asupra sănătății.
Zgomotul reprezintă o problemă emergentă de sănătate și de mediu. Schimbările climatice,
diminuarea stratului de ozon, pierderea biodiversității și degradarea solului pot afecta, de
asemenea, sănătatea umană.
În Europa, preocupările majore privind sănătatea în legătură cu mediul sunt legate de poluarea
aerului în interior și în exterior, calitatea inferioară a apei, igiena precară și produsele chimice
periculoase.5
Municipiul Slobozia poate fi calificat ca prezentând probleme specifice rezultate din activitatea
industrială. Există și alte aspecte deranjante precum poluarea produsă de depozitarea deșeurilor în
locuri neamenajate sau transportul rutier. Totuși situația în acest domeniu este una rezonabilă,
5

Sursa: Agenția Europeană de Mediu - http://www.eea.europa.eu
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problema principală fiind cea a conservării stării mediului înconjurător.
În concluzie, investițiile vizate pentru perioada 2014–2023, la nivel municipal, vor fi îndreptate
către:
 acţiuni pentru creşterea capacităţii locale şi regionale a autorităţilor, în scopul prevenirii
riscurilor, în special prin elaborarea de strategii şi planuri de acţiune, cartografierea
riscurilor, precum şi îmbunătăţirea competenţelor în acest domeniu;
 investiţii importante în vederea creării, operaționalizării, modernizării și creșterii
capacității de răspuns la nivel local, județean și regional în situații de urgență și dezastre
naturale, în zonele vulnerabile sau acolo unde ecosistemele sunt expuse riscului unor
asemenea efecte (inclusiv investiții pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare și
alarmare a populației);
 alocarea de resurse materiale importante pentru prevenirea dezastrelor naturale, prin
realizarea de investiţii în consolidarea malurilor şi regularizarea cursurilor de apă, prin
crearea de zone de inundabilitate, consolidarea versanţilor, lucrări de împădurire,
construirea unor perdele forestiere în apropierea căilor de transport şi a plantaţiilor
agricole;
 măsuri de îmbunătățire a calității apei, solului și a aerului;
 reconstrucția ecologică a zonelor degradate (afectate de activități industriale și agricole
poluante), terenuri degradate din cauza fenomenelor naturale și antropice;investiţii care să
sprijine capacitatea de adaptare la schimbările climatice, în special în sectorul agricol,
inclusiv prin gestionarea sistemelor durabile de irigații și promovarea unor modele de
recoltare care utilizează apa în mod eficient;
 campanii

pentru

informarea,

pregătirea

și

conștientizarea

populației

privind

comportamentul în situații de urgență și dezastre naturale, generate de schimbările
climatice și dezastre naturale;
 investiții pentru prevenirea riscurilor și intervenții în caz de poluare accidentală a Dunării
și râurilor interioare;
 investiții pentru crearea și extinderea unor centre de pregătire a personalului operativ
(salvări din medii ostile vieții, scafandri) măsuri de gestionare a riscurilor, cum ar fi
înființarea unor centre de reacție rapidă pentru gestionarea inundațiilor,care să beneficieze
de fonduri comunitare, precum și de cooperarea transnațională, acolo unde este mai
necesar.
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APARATUL DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLOBOZIA
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 activitatea desfăşurată în anul 2017 de structurile
menţionate .

1. Serviciul Juridic .
Serviciului Juridic este un serviciu funcţional din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Slobozia, subordonat Primarului şi condus de un Şef Serviciu.
Serviciul juridic în perioada ianuarie 2017 - decembrie 2017 a avut următoarea structură:
 Serviciul Juridic Contencios Administrativ;
 Compartiment Administrație Publică Locală, Autoritate Tutelară;
 Compartiment Indrumare și Control Asociații de Proprietari;
 Compartimentul Elaborare și Evidența Acte Administrative.
1. Misiune şi obiective .
Misiunea principală a serviciului juridic a fost aceea de asigurare a reprezentării în faţa tuturor
instanţelor , a Consiliului Local al Municipiului Slobozia, a Primarului Municipiului Slobozia,
D.A.D.P., S.P.C.L.E.P., D.M.C.I.S.T., S.P.A.S. şi Comisia Locală de Fond Funciar .
Obiectivele serviciului juridic în anul 2017au fost:
 Îmbunătăţirea performanţei reprezentării în faţa instanţelor judecătoreşti în cauzele
civile şi în cele de contencios administrative;
 Asigurare a suportului tehnic pentru aplicarea corectă a legislaţiei la nivelul
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
 Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului.
2. Indicatori de performanţă propuşi şi gradul de realizare al acestora:
 Nr. total dosare/ Nr. dosare repartizate conform termenelor stabilite prin citaţiile emise în
 care instituţia este parte pentru obţinerea unor soluţii favorabile –100 % ;
 Nr. total lucrări cu caracter juridic/ Nr. lucrări cu caracter juridic în toate dosarele
 repartizate în care instituția este parte, cu respectarea termenului stabilit de către instanţa
de judecată şi cu respectarea termenului stabilit de către şeful de serviciu–100 %;
 Nr.de transmiteri / Nr. de răspunsuri la solicitările instanței de judecată în termenul stabilit
 de către aceasta –100 % .
 Nr.de transmiteri / Nr. de răspunsuri la solicitările de puncte de vedere din partea
compartimentelor de specialitate – 100 % .
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 Respectarea termenului legal de răspuns – 100 % .
3. Scurtă prezentare a programelor desfăşurate în anul 2017 şi a modului de raportare a acestora
la obiectivele instituţiei .
Serviciul Juridic, prin cele 4 compartimente, a desfăşurat următoarele activităţi:
3.1 Compartimentul Juridic Contencios, Administrativ .
Activitatea desfăşurată de acest compartiment în anul 2017 a constat în :
A. Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel,
Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Curtea Constituţională) a Municipiului Slobozia, a Consiliului
Local al Municipiului Slobozia, a Primarului Municipiului Slobozia, D.A.D.P., S.P.C.L.E.P.,
D.M.C.I.S.T., S.P.A.S. şi Comisia Locală de Fond Funciar .
B. Avizarea pentru legalitate a actelor, a contractelor, redactarea acţiunilor depuse la instanţele de
judecată, prezentarea în faţa Notarilor Publici, orice activitate care derivă din mandat şi
definitivarea sentinţelor irevocabile şi transmiterea lor către serviciile/compartimentele din cadrul
Primăriei Municipiului Slobozia.
C. Avizarea juridică a referatelor care stau la baza Dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului
Slobozia şi verificarea din punctul de vedere al legalităţii a proiectelor de hotărâre supuse spre
adoptare Consiliului Local al Municipiului Slobozia.
D. Participarea în cadrul comisiilor de licitaţie constituite la nivelul instituţiei pentru
concesionarea de lucrări sau achiziţii de bunuri.
E. Consilierea juridică şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv, precum şi în cadrul
comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, a comisiei de
disciplină şi a comisiei paritare constituite la nivelul autorităţii şi a celor aflate în patrimoniul
regiilor autonome de interes local.
F.Consilierea şi verificarea juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din
cadrul Primăriei Municipiului Slobozia.
Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată s-a desfăşurat pe două planuri.Există
procese în care avem calitatea de pârât, cât şi procese în care avem calitatea de reclamant .
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Modalităţi de îndeplinire a obiectivelor:
Serviciul Juridic Contencios Administrativ
 consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic Contencios Administrativ au asigurat
reprezentarea Municipiului Slobozia, a Consiliului Local al Municipiului Slobozia şi a
Primarului Municipiului Slobozia, precum şi a unităţilor fără personalitate juridică de sub
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Slobozia, în faţa instanţelor judecătoreşti
(judecătorii, tribunale, curți de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție), fiind soluționate în
anul 2017 un număr aproximativ de 182 de dosare dintr-un număr aproximativ de 246 de
cauze aflate pe rol. În marea majoritate a cazurilor, UAT-Municipiul Slobozia, Consiliul
Local al Municipiului Slobozia, Primarul Municipiului Slobozia și/sau Primăria
Municipiului Slobozia au avut calitatea de pârât, obiectul litigiilor constând în:
 plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale de constatare și sancționare a
contravențiilor privind fapte săvârsite de persoanele fizice/juridice (un număr de 16
dosare);
 uzucapiune, accesiune imobiliară, revendicare imobiliară, acțiune în constatare, grănițuire
(un număr de 23 dosare);
 acțiuni privind înlocuirea amenzilor cu muncă în folosul comunității(un număr de 25
dosare);
 acțiuni întemeiate de dispozițiile Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar (anulări titlu de
proprietate, procese verbale de punere în posesie, obligarea Subcomisiei Locale a
Municipiului Slobozia de a formula propuneri de constituire/reconstituire a dreptului de
proprietate)-un număr de 17 dosare;
 suspendări/anulări acte administrative, obligare emitere act administrativ (un număr de 13
dosare);
 acțiuni având ca obiect "pretenții" (un număr de 71 dosare);
 procedura insolvenței ( 30 dosare), prevederile Legii nr. 544/2001 (un număr de 8 dosare),
obligația de a face (un număr de 14 dosare), evacuare (un număr de 8 dosare),
 dosare, contestaţii corecţii financiare (un număr de 18 dosare), desfiinţare construcţii
neautorizate ( 3 dosare).
În anul 2017, entitatea reprezentată (UAT-Municipiul Slobozia, Primarul, Consiliul Local al
Municipiului Slobozia, D.A.D.P., S.P.C.L.E.P., D.M.C.I.S.T., S.P.A.S. şi Comisia Locală de Fond
Funciar etc) au fost citaţi în judecată în 352 de dosare în litigiu, astfel beneficiarii afectaţi de
hotărâri fiind în număr de aproximativ 1000.
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Alte activităţi:
 S-au formulat si redactat răspunsuri la petiţii şi solicitări înaintate serviciului nostru de
către persoane fizice si juridice;
 S-au formulat şi redactat procese verbale de afişare a publicaţiilor de vânzare la licitaţie
publică în cadrul procedurilor de executare silită;
 S-au arhivat (opisat şi numerotat) dosarele finalizate în anul precedent;
 Juriştii din cadrul serviciului au participat în calitate de membri la comisiile de disciplină şi
la comisiile de licitaţii, precum şi în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii
contractelor de achiziții publice, precum şi la comisiile de inventariere a patrimoniului
municipiului;
 S-au definitivat hotărârile judecătoreşti în vederea punerii acestora în executare
(recuperare creanţe, reziliere contracte, evacuare, insolvabilitate, etc);
 S-au întocmit şi comunicat notificări/somaţii în vederea recuperării debitelor stabilite prin
hotărâri judecătoreşti definitive investite cu formulă executorie;
 S-au avizat pentru legalitate contracte comerciale de vânzare-cumpărare, de concesiune,
de închiriere, de prestări servicii, de muncă sau de furnizare;
 S-au întocmit acte adiţionale la contractele de concesiune care au suferit modificări;
 S-au formulat şi redactat puncte de vedere la cererea celorlalte compartimente ale
instituţiei pentru consiliere juridică si verificare din punctul de vedere al legalităţii ;
 S-au avizat pentru legalitate toate proiectele de hotărâre supuse dezbaterii Consiliului
Local Slobozia;
 S-au avizat note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;
 S-au avizat pentru legalitate deciziile emise de Serviciul Resurse Umane;
 Juriştii din cadrul serviciului au participat în calitate de membri la comisiile pentru
aprobarea vânzării bunurilor imobile din patrimoniul Municipiului Slobozia, 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 informaţiile de interes
public;
 Gestionarea întocmirii documentaţiei necesare în vederea promovării acţiunilor în
instantă;
 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, cât şi direcţiilor cu personalitate juridică din
cadrul Primăriei Municipiului 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
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specialitate al primarului, cât şi de direcţiile cu personalitate juridică din cadrul Primăriei
Municipiului Slobozia, care nu au încadrat consilier juridic.
3.2 Compartimentul Administrație Publică Locală, Autoritate Tutelară, prin personalul de
specialitate (consilieri) a desfăşurat următoarele activităţi:
 Rapoarte de anchetă psihosociale şi adrese referitoare la exercitarea autorităţii părinteşti şi
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 ;
 Anchete sociale întocmite cu privire la persoanele adulte care au săvârşit fapte penale şi au
solicitat întreruperea executării pedepsei, reabilitare judecătorească, liberare condiţionată;
 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;
 Anchete sociale privind propunerea curatorului şi instituirea curatelei de către instanţa de
tutelă pe seama persoanelor cu handicap şi a interzişilor, potrivit Codului civil;
 Anchete sociale în vederea acordării indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului,
potrivit OUG. 111/2010;
 Dispoziţii şi adrese/referate ce au stat la baza emiterii acestora cu privire la instituirea
curatelei privind minori şi persoane adulte puse sub interdicţie;
 Inventare cu bunurile minorilor/interzişilor, efectuate în baza art. 140 din Codul civil;
 Anchete sociale în vederea emiterii ordinului de protecţie, potrivit Legii 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
 Anchete sociale / adrese efectuate la solicitarea Poliţiei privind minori şi persoane adulte ce au
săvârşit fapte penale;
 Procese-Verbale de afişare a Încheierilor de şedinţă privind instituirea curatelei de către
Instanţa de Judecată;
 Luarea în evidenţă a Citaţiilor/Comunicărilor primite de la Instanţa de judecată;
 Diverse cereri şi sesizări scrise ce au fost soluţionate potrivit naturii serviciului;
 Consilierea cetăţenilor cu privire la modificările survenite în urma intrării în vigoare a noului
Cod civil, referitor la instituţia tutelei/curatelei.
În anul 2017 au fost întocmite în total 259 rapoarte de anchetă socială.
3.3 Compartimentul Îndrumare și Control Asociații de Proprietari a urmărit în special
îndeplinirea următoarelor atribuții în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind
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înființarea, organizarea și funcţionarea asociaţiilor de proprietari si ale H.G. 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;
 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.
Măsuri și acţiuni desfăşurate pentru îndeplinirea atribuțiilor:
1. Prin compartimentul de specialitate s-a acordat consultanţă de specialitate atât telefonic, cât şi
direct la sediul serviciului, către conducerile asociaţiilor de proprietari sau către cetăţeni cu
privire la:
 procedura de înfiinţare a asociaţiei de proprietari;
 procedura de convocare a adunării generale de constituire în asociaţie de proprietari;
 procedura de obţinere 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;
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 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);
 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 evidența contabilă a asociaţiilor de proprietari
(conducerea evidenței 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 163 de documente în cadrul acestui compartiment, pentru care s-au formulat și
comunicat răspunsuri.
3. Analizarea actelor şi documentelor financiar-contabile ale asociaţiilor de proprietari din
Municipiul Slobozia.
S-au verificat 12 de asociații de proprietari, urmărindu-se respectarea legislatiei specifice,
precum și disciplina financiară în 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 contabili
sau contabili autorizaţi în vederea verificării activităţii financiar contabile a asociaţiilor de
proprietari.
 modificări legislative cu impact asupra activităţii acestora.
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3.4 Compartimentul Elaborare și Evidenţă Acte Administrative, a desfăşurat următoarele
activităţi:
 Elaborarea proiectelor de dispoziţii ale Primarului, de hotărâri ale Consiliului Local, de
diverse reglementări interne

la propunerea Primarului, Viceprimarilor, Secretarului

Municipiului, cu asigurarea respectării legislației în vigoare;
 Analizarea şi formularea punctelor de vedere, precum şi observaţii şi propuneri cu privire la
proiectele de acte normative iniţiate de autoritățile administraţiei publice locale;
 Monitorizarea modului de aplicare a dispoziţiilor Primarului;
 Operarea în registrele de evidență a actelor administrative (hotărâri și dispoziţii), precum şi în
registrul electronic de evidenţă a corespondenţei;
 Comunicarea dispoziţiilor Primarului către beneficiarii acestora, respectiv către Prefectul
Judetului Ialomiţa, respectând termenele legale.
În anul 2017 au fost emise 1708 dispoziții ale Primarului Municipiului Slobozia.
4. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi influenţa acesteia asupra activităţii întregii
primării .
Pentru anul 2018 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.
Dezvoltarea colaborării şi cooperării interinstituţionale .

2. Serviciul Resurse Umane .
La nivelul anului 2017, Serviciul Resurse Umane are în structură un număr de 8 de
funcţii publice, structurate în 4 compartimente : Compartiment Resurse Umane, Compartiment
Managementul Calității, S.C.M și S.N.A., Compartiment Securitate și Sănătate în Muncă,
Compartiment Relații cu Media, Transparență Decizională .
Serviciul Resurse Umane colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei
Municipiului Slobozia, respectiv cu serviciile publice subordonate, precum și cu alte organisme şi
instituţii abilitate ale statului (Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională de
Integritate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, etc.)
Misiunea generală a serviciului constă în implementarea unor măsuri în domeniu, care vor
avea ca rezultat o performanţă de calitate înaltă atât a angajaţilor cât şi a instituției, în general.
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2.1 Compartimentul Resurse Umane .
Compartimentul Resurse Umane are misiunea de elaborare, promovare şi monitorizare a
politicilor în domeniul resurselor umane. Aceste măsuri vor acoperi domeniul de activităţi privind
resursele umane, respectiv selectarea şi recrutarea personalului, evaluarea performanţelor
profesionale ale salariaților, promovarea angajaţilor, menținerea, motivarea acestora, pregătirea
şi dezvoltarea profesională continuă.
Pe parcursul anului 2017 Compartimentul Resurse Umane a inițiat și desfășurat următoarele
activități :


întocmirea documentației și asigurarea secretariatului pentru organizarea unui număr de 25
de concursuri/ examene desfășurate în vederea angajării / promovării;



numărul de personal încadrat pe funcții de execuție: 18;



numărul de personal cu funcții de execuție care și-a încetat activitatea:15;



numărul de funcții de conducere exercitate temporar: 8;



numărul de salariați angajați pe funcții de conducere: 6;



numărul de funcționari publici de conducere ale căror rapoarte de serviciu au încetat: 4;



elaborări proiecte dispoziții;



stabilirea drepturilor salariale conform O.U.G. nr.. 2/2007 - majorarea salariilor cu 20%



reîncadrări și stabilire drepturi salariale conform. Legii 153 /2017;



nr. Transferuri- 4;



nr. mutări - 4;



nr. promovări în grad -5;



nr. numiri prin reorganizare-4;



nr. avansări în gradație -9;



nr. suspendări activitate -5;



nr.reluări activitate - 5;



înregistrări în baza de date a A.N.F.P. ale modificărilor intervenite in raporturile de

serviciu pentru funcționarii publici din cadrul Aparatul de Specialitate al Primarului;


înregistrări în baza de date REVISAL ale contractelor, ale actelor adiționale și ale

celorlalte modificări intervenite în situația personalului contractual;


înregistrări în baza de date a A.N.A.F. ale modificărilor intervenite in raporturile de muncă

pentru angajații Aparatului de Specialitate al Primarului și raportarea lunară a acestora ;


înregistrare și transmitere Declarații de avere/ Declarații de interese pentru funcționarii

publici din cadrul Aparatul de Specialitate al Primarului;
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Obiective:
 asigurarea măsurilor necesare recrutării şi selectării

personalului în funcţie de nevoile

instituţiei;
 stabilirea drepturilor salariale ale salariaților instituției în conformitate cu actele normative în
vigoare;
 implementarea unor practici de management eficiente în domeniul resurselor umane, care să
aibă ca rezultat o performanţă remarcabilă a angajaţilor şi a întregii instituții;
Modalități de îndeplinire a obiectivelor:
 întocmirea documentației în vederea organizării concursurilor de recrutare și asigurarea
secretariatului privind selecționarea și recrutarea necesarului de personal pe nivele de
pregătire, pe funcții, pe specialități și corespunzător posturilor prevăzute în statul de
funcții;
 întocmirea documentației în vederea organizării concursurilor de promovare a personalului
care îndeplinește condițiile de promovare;
 aplicarea corectă a actelor normative care reglementează drepturile salariale ale
personalului angajat și elaborarea dispozițiilor privind acordarea drepturilor salariale;
 perfecționarea unui număr cât mai mare de salariați, în vederea asigurării unei activități de
calitate.
Indicatori de performanță

Realizat (pondere) %

1. Respectarea termenului legal al etapelor de desfășurare a
concursurilor/examenelor

100%

2.Respectarea termenului legal de punere în aplicare a drepturilor
salariale

100%

3.Respectarea termenelor de întocmire a fișelor și rapoartelor de
evaluare a performanțelor profesionale individuale /

90%

4.Respectarea termenelor de raportare a datelor catre A.N.F.P.,
A.N.A.F.

100%

5. Înregistrarea și transmiterea Declarațiilor de avere/ Declarațiilor de
interese pentru funcționarii publici din cadrul Aparatul de Specialitate 100%
al Primarului.
6. Numărul de funcționari publici și personal contractual propuși a se
perfecționa .

100%
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Propuneri pentru îmbunătățirea activității de resurse umane în cadrul instituției:
 asigurarea numărului optim de personal în cadrul serviciului în vederea realizării
activității;
 asigurarea unui sistem eficient şi bine organizat de pregătire care să răspundă cerinţelor
de dezvoltare profesională a personalului Primăriei Municipiului Slobozia, oferind o gamă
largă de oportunităţi de pregătire, corespunzător nevoilor de pregătire atât ale instituției
cât şi ale fiecărui angajat al acesteia.
2.2 Compartimentul Managementul Calității, S.C.M și S.N.A:
Misiune şi obiective .
În anul 2017, la fel ca şi în anii trecuți, principalul obiectiv urmărit a constat în consilierea,
coordonarea și îndrumarea personalului UAT Municipiul Slobozia în vederea implementării
standardelor de control intern managerial, consilierea şi îndrumarea structurilor din cadrul
Primăriei cu privire la elaborarea procedurilor operaţionale ori de sistem. Pentru realizarea
acestui obiectiv, pe parcursul anului 2017 Compartimentul Managementul Calității a consiliat și
îndrumat personalul din cadrul Primăriei cu privire la îmbunătăţirea şi actualizarea, procedurilor
operaţionale/de sistem ori de câte ori au existat solicitări în acest sens. În plus, activitatea
serviciului a avut în vedere sprijinirea activității Comisiei de monitorizare, coordonare şi
îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei
în vederea proiectării, dezvoltării, implementării şi monitorizării Sistemului de Control Intern
Managerial, iar pe parcursul anului 2017 a asigurat secretariatul ședințelor Comisiei de
monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor, în cadrul cărora au fost analizate, verificate şi
aprobate documentele necesare implementării standardelor Codului Controlului Intern. În anul
2017 s-a continuat procesul aplicării O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului
intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulteioare, iar ca principale
documente elaborate în acest sens, distingem:
 actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în
cadrul instituţiei pentru anul 2017 conform O.S.G.G. nr. 400/2015;
 întocmirea și actualizarea anuală a Registrului riscurilor pe instituție;
 gestionarea Listei funcțiilor expuse la corupție și a personalului care ocupă aceste
funcții;
 elaborarea Listei cuprizând situațiile ce pot conduce la discontinuități în activitate și
măsurile propuse pentru prevenirea lor ;
 întocmirea Situaţiei Sintetice a rezultatelor autoevaluări;
 întocmirea Situaţiei centralizatoare trimestrială/anuală privind stadiul implementării
şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
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 întocmirea Stadiului implementării standardelor de control intern/managerial,
conform rezultatelor autoevaluării;
 elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial;
 întocmirea Situaţiei comparative.
Din analiza autoevaluării stadiului implementării standardelor de control intern managerial în
conformitate cu Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015, la data de
31.12.2017 la nivelul Primăriei Municipiului Slobozia, gradul de implementare al standardelor
de control intern managerial este de 82 % .
Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii și creșterea performanţelor sistemelor de
control intern managerial :
 conştientizarea permanentă a activităţii de control intern managerial și implicarea reală a
managerilor de la toate nivelurile, atât în ceea ce priveşte standardele de control intern
managerial, dar şi modul în care se fructifică cel mai bine această activitate;
 implicarea reală a tuturor nivelurilor de management pentru implementarea cu succes a
standardelor, cunoașterea și aplicarea procedurilor formalizate de către întreg personalul,
ca elemente de control intern managerial, deoarece aduc o contribuţie importantă la
îmbunătăţirea realizării proceselor, a transferului de cunoştinţe, la prevenirea fraudelor şi
consolidează controlul managementului şi responsabilitatea;
 continuarea de către conducătorii compartimentelor a procesului de identificare a nevoilor
de formare profesională pentru implementarea standardelor de control intern managerial și
managementul riscului pentru personalul din subordine.
În domeniul S.M.C, în perioada de referinţă:
 S-a urmărit şi supravegheat implementarea cerinţelor Sistemului de Management al
Calităţii în structurile interne de specialitate din cadrul UAT Municipiul Slobozia.
 S-au elaborat şi gestionat documentele Sistemului de Management al Calităţii şi a asigurat
difuzarea Manualului Calităţii, a procedurilor generale, fişelor de proces şi procedurilor
operaţionale în cadrul UAT Municipiul Slobozia.
 S-au gestionat înregistrările şi raportările referitoare la analiza funcţionării sistemului de
management al calităţii şi proceselor SMC şi s-a participat la elaborarea Raportului de
analiză a SMC în instituţie.
 S-a realizat trimestrial instruirea personalului Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Slobozia privind cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor sistemului de
management al calităţii.
 S-a pregătit instituţia pentru auditul anual obligatoriu conform Planului de Audit elaborat
de S.R.A.C . şi transmis Primarului.
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Activitatea în domeniul S.M.C s-a încheiat cu un Audit de Supraveghere realizat de S.R.A.C în
perioada 01-02.11.2017. În Raportul de supraveghere nu s-a consemnat nici o neconformitate.
S-au făcut recomandări privind tranziţia la noul Standard ISO 9001:2015.
Strategia SNA 2016-2020.
 Conform Hotărârii nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe
perioada 2016-2020, s-a participat la lucrările Grupului Restrâns de Lucru pentru
implementarea Planului pentru integritate 2016-2020, centralizând concluziile privind
identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie în cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Slobozia;
 S-a elaborat Inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei,
precum şi indicatorii de evaluare şi s-a transmis către Ministerul Justiţiei;
 În temeiul prevederilor Protocolului de colaborare între Direcţia Generala Anticorupţie şi
UAT Municipiul Slobozia s-au organizat 10 acţiuni de instruire, în vederea prevenirii
corupţiei, împreună cu reprezentatntul Serviciului Judeţean Anticorupţie, Ialomiţa, la care
au participat angajaţii Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia şi ai
instituţiilor subordonate.
 În baza Protocolului de colaborare între Direcţia Generala Anticorupţie şi UAT Municipiul
Slobozia a organizat tipărirea de afişe, flyere şi alte materiale cu mesaje anticorupţie, care
au fost distribuite în mijloacele de transport public în cadrul unei campanii cu caracter
preventiv anticorupţie;
 A fost întocmit Raportul privind bunele practici anticorupţie realizate de către UAT
Municipiul Slobozia şi transmis către M.D.R.A.P.
Domeniul Instruire profesională
 Conform prevederilor legislaţiei în vigoare s-a întocmit Raportul privind pregătirea
profesională a angajaţilor Primăriei Municipiului Slobozia la încheierea exerciţiului
bugetar si, de asemenea, Nota de fundamentare a bugetului pentru Planul de perfecţionare
a anului curent.
 Conform Hotărârii nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea
profesională a funcţionarilor publici s-a elaborat, în mod centralizat, şi s-a raportat către
ANFP Raportul Standard de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de
perfecţionare profesională, precum şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor,
atât a Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia cât şi a instituţiilor
publice subordonate;
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Etică
 Conform Ordinului nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de
completare şi transmitere a datelor şi informaţiilor referitoare la respectarea normelor de
conduită de către functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare s-a
întocmit şi raportat catre ANFP, trimestrial, Raportul privind respectarea normelor de
conduită şi semestrial, Formatul standard de raportare privind implementarea procedurilor
disciplinare.
2.3 Compartimentul Securitate și Sănătate în Muncă .
Misiune şi obiective .
Asigurarea securităţii şi sănataţii angajaţilor din Aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Slobozia, pentru buna desfăşurare a activităţii şi diminuarea factorilor de risc de
accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională existenţi în sistemul de muncă .
Activităţile de prevenire şi protecţie în anul 2017 au fost următoarele :
 Elaborarea Programului de instruire-testare la nivelul unităţii şi distribuirea acestuia către
conducătorii locurilor de muncă;
 Actualizarea instrucţiunilor proprii SSM la nivelul instituţiei;
 Monitorizarea şi actualizarea Planului de prevenire si protecţie;
 Efectuarea Instruirii introductiv-generale şi întocmirea fişelor de instruire individuală
pentru personalul nou angajat;
 Verificarea instruirilor periodice pe direcţii şi servicii ;
 Instruirea lucrătorilor care au desfăşurat în unitate activităţi pe baza unui contract de
prestări servicii;
 Organizarea şi participarea la şedintele Comitetului de securitate şi sănătate în muncă,
încheierea proceselor verbale şi transmiterea acestora către Inspectoratul Teritorial de
Muncă. Urmărirea îndeplinirii hotărârilor luate în comitet;
 Verificarea prizelor de împămantare şi a paratrăsnetelor , remedierea deficienţelor
constatate în urma verificărilor;
 Iniţierea încheierii Contractului de servicii pentru medicina muncii, coordonarea
examenului medical la angajare si a celui periodic ;
 Achiziţionarea vaccinului antigripal;
 Achiziţionarea de echipamente individuale de protecţie, truse medicale auto şi de materiale
necesare acordării primului ajutor;
 Verificarea menţinerii în stare de utilizare a căilor de acces şi evacuare,verificarea
planurilor şi indicatoarelor de evacuare în situatii de urgenţă ;
 Program de reautorizare pentru activităţi specifice meseriei de electrician de întreţinere;
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 Program de instruire pentru persoanele desemnate să acorde primul ajutor;
 Urmărirea respectării principiilor de ergonomie la amenajarea locurilor de muncă.
Modalitatea de rezolvare a activităţilor desfăşurate în anul 2017 .
În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr. 319/2006 a securităţii şi
sănătăţii în muncă şi H.G.nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 319/2006, în acest an, s-au întreprins o serie de acţiuni menite să asigure cadrul
organizatoric şi mijloacele necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
Instruirea personalului s-a efectuat potrivit regulamentului de organizare a activităţii de
instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul Aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Slobozia, având la bază tematicile de instruire întocmite de lucrătorul
desemnat şi aprobate de către angajator. Suplimentar acestor tematici, la propunerea CSSM, au
fost prelucrate două teme deosebit de importante, respectiv: Instruirea în caz de cutremur şi
incendii şi Reguli de comportare în cazul fenomenelor meteo extreme.
Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă s-a întrunit în 4 şedinţe trimestriale, în care
au fost dezbătute şi rezolvate diverse aspecte legate de activităţile de prevenire şi protecţie. Astfel,
în urma verificărilor PRAM din acest an, s-a constatat necesitatea executării unei instalaţii
electrice separat pentru calculatoare şi separat pentru aparatele de aer condiţionat, la etajul al
patrulea al clădirii. Membrii C.S.S.M. au consultat buletinele de verificare şi au făcut aprobat
realizarea acestei lucrări. Tot în C.S.S.M. s-a discutat şi aprobat montarea în birouri a unor canale
de cablu pentru a preîntâmpina riscul deteriorării izolaţiei cablurilor aflate pe zona de trecere sau
căderea la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare. Această operaţiune a fost
finalizată la jumătatea anului.
Serviciile medicale profilactice, prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor,
au beneficiat de fondurile necesare pentru evaluarea unui

număr de 139 persoane. În baza

evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale complementare, au beneficiat de
acestea un nr. de 11 angajaţi - 10 conform fişei nr. 140 şi unul conform fişei nr. 124 din Anexa 1 a
H.G. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Aprobată în CSSM , vaccinarea
antigripală a personalului cu risc de îmbolnavire s- a efectuat pentru 30 de lucrători.
Au fost achiziţionate materiale necesare acordării primului ajutor (truse sanitare auto,
materiale necesare completării truselor medicale existente la sediul instituţiei) şi echipamente
individuale de protecţie pentru şoferi şi îngrijitoare. S-au procurat şi s-au distribuit materiale
igienico-sanitare tuturor angajaţilor.
Respectând O.G. nr.6/2007, art.24, lit.d, fiecare funcţionar public a beneficiat de o zi liberă
plătită pentru efectuarea analizelor medicale.
În conformitate cu prevederile H.G. 1146/2006 privind utilizarea în muncă de către
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lucrători a echipamentelor de muncă, muncitorul calificat din cadrul Compartimentului
Administrativ, a urmat un curs de reautorizare pentru activităţile specifice meseriei de electrician
de întreţinere,organizat de un operator economic abilitat. De asemenea, persoanele desemnate cu
acordarea primului ajutor premedical, au urmat cursuri de instruire .
Angajaţii Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia îşi desfăşoară
activitatea în condiţii bune de muncă; birourile sunt dotate cu instalaţii de încălzire
corespunzătoare, instalaţii de climatizare şi ventilaţie, iluminatul fiind atât natural cât şi artificial.
În vederea asigurării confortului psihofizic al angajaţilor s-a urmărit respectarea principiilor
ergonomice la amenajarea locurilor de muncă.
2.4 Compartiment Relații cu Media, Transparență Decizională.
1. Misiune -obiective .
 Misiunea compartimentului Relaţii cu media, transparenţă decizională este reprezentată de
oferirea tuturor informaţiilor solicitate de către societatea civilă, precum şi păstrarea unei
imagini reale a activităţilor desfăşurate în cadrul Primăriei Slobozia, prin îndeplinirea
tuturor obligaţiilor specifice.
 Compartimentul Relaţii cu media, transparenţă decizională a avut ca obiectiv principal,
asigurarea permanentă a transparenţei privind activitatea instituţiei şi a liderilor săi. Un alt
obiectiv important în anul 2017 a fost soluţionarea solicitărilor de informaţii primite de la
societatea civilă prin documentarea, întocmirea şi transmiterea unor răspunsuri complete în
intervalul de timp prevăzut de lege. Alt obiectiv important în anul 2017 a fost publicarea
informaţiilor de interes public pe adresa de internet a instituţiei şi prin intermediul mass
media, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu procedurile interne aprobate .
2. Indicatori de performanţă propuşi şi grad de realizare al acestora .

Indicatori de performanţă

Realizat (pondere) %

Asigurarea soluţionării în termenul legal a Număr solicitări primite în 2017 = 102
solicitărilor de informaţii de interes public Procent soluţionare = 100 %
făcute în baza Legii 544/2001.
Asigurarea

publicării

pe

informaţiilor de interes public

site

a Procent publicare =100%

conform

prevederilor H.G.478/2016 .
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Asigurarea transparenţei decizionale în Număr proiecte de acte normative supuse
termenul prevăzut de lege, a activităţii procedurii de transparenţă = 25
instituţiei conform Legii 52/2003, pentru Procent publicare = 100%
proiectele

de

hotărâri

cu

caracter

normativ.
Asigurarea

accesului

informaţiile

de

cetăţenilor

interes

public

la Realizat = 100%
prin

intermediul centrului de documentare şi
informare,

site

instituţie,

avizier,

televiziune, radio .
Publicare

rapoarte

privind

activitatea Realizat = 100%

instituţiei şi a liderilor ei în Monitorul
Oficial al României şi pe site .

3. Scurtă prezentare a programelor desfăşurate în anul 2017 şi a modului de raportare a acestora
la obiectivele instituţiei .
A. Asigurarea transparenţei decizionale a instituţiei în procesul de elaborare a proiectelor de
acte normative în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 a fost una din activităţile de bază
desfăşurate în anul 2017 .
În cursul anului 2017 au fost supuse dezbaterii publice,conform prevederilor art.7 alin1-8 din
Legea 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, un număr de 25 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/2017. Nu s-au înregistrat acţiuni în
justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii52/2003, împotriva instituţiei .
Analiza prezentată confirmă faptul că, instituţia desfăşoară activităţile într-un mod transparent,
conform misiunii generale stabilite de liderii instituţiei de a oferi 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 .
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B. O altă activitate de bază desfăşurată în anul 2017 a fost cea legată de asigurarea accesului la
informaţiile de interes public în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 .
În anul 2017, la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, au fost înregistrate 102
solicitări de informaţii de interes public din care, 12 solicitări din partea persoanelor fizice şi 46
din partea persoanelor 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 aleşilor şi 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. Nu au fost

înregistrate reclamaţii administrative la adresa instituţiei în anul 2017 .
A fost înregistrată o plângere în instanţă la adresa instituţiei în anul 2017, soluţionată prin
respingere .
Toate solicitările au fost rezolvate favorabil, neînregistrându-se pe parcursul anul 2017
solicitări soluţionate prin respingere . Din totalul celor 102 solicitări de informaţii în baza Legii
544 / 2001 înregistrate în anul 2017, la 77 de solicitări s-a răspuns în termenul de 10 zile prevăzut
de lege , la 10 solicitări în termen de 5 zile, iar la 15 solicitări în termenul legal de 30 de zile .
Parametrii înregistraţi, confirmă faptul că informaţiile solicitate au fost puse la dispoziţia
petenţilor, în forma, calitatea solicitată şi în termenul cel mai scurt prevăzut de lege, în consens cu
obiectivul general asumat de liderii instituţiei în - Strategia de Dezvoltare Durabilă pentru
perioada 2014-2023, respectiv 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.
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4. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi influenţa acesteia asupra activităţii întregii
primării.
 Modernizarea sistemului de informare a publicului, prin introducerea de mijloace audiovideo în spaţiile din instituţie în care acesta are acces .
 Implicarea activă a departamentelor din cadrul instituţiei, în oferirea seturilor de date
obligatorii şi suplimentare, necesare pentru informarea cât mai exactă a societăţii civile.
 Actualizarea periodică a seturilor de date oferite publicului pe site sau tipărite ( tipizate
utilizate în activitatea compartimentelor) pentru fluidizarea activităţii instituţiei .
 Publicarea pe site a dispoziţiilor primarului cu caracter normativ, pentru creşterea
transparenţei decizionale a activităţii liderilor instituţiei .
 Publicarea pe site a rapoartelor anuale de activitate a consilierilor locali .
 Perfecţionarea din punct de vedere profesional a funcţionarilor din cadrul
compartimentului.
3. Serviciu Administrativ .
Serviciul Administrativ este un compartiment funcțional din cadrul structurii organizatorice
a Primăriei Municipiului Slobozia. Serviciul colaborează cu toate compartimentele din primăriei.
1. Misiune și obiective care trebuiau atinse în anul 2017.
Misiunea Serviciului Administrativ constă în executarea lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor,
mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea instituției, evidența bunurilor mobile și
imobile aparținând instituției, precum și asigurarea resurselor materiale necesare pentru
desfășurarea activității instituției.
Principalele obiective în cadrul Serviciului Administrativ sunt:
 menținerea stării de funcționalitate a clădirilor, a parcului auto, gospodărirea rațională a
energiei electrice, combustibili, gaze, apă și alte materiale de consum;
 asigurarea serviciului de curățenie în clădirile în care își desfășoară activitatea salariații
instituției;
 verificarea și achiziționarea obiectelor și materialelor specifice pentru prevenirea și
stingerea incendiilor necesare clădirilor în care își desfășoară activitatea salariații
Primăriei, conform legislației în vigoare;
 întocmirea în timp util a referatelor de achiziționare a mijloacelor fixe, obiectelor de
inventar și a materialelor necesare desfășurării activităților a direcțiilor și serviciilor din
cadrul instituției;
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 urmărirea derulării contractelor privind furnizarea utilităților de apă, energie electrică,
gaze naturale, salubritate în vederea achitării facturilor de utilități la termenul stabilit;
 întocmirea referatelor privind mentenanța instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de
inventar aparținând instituției, urmărirea derulării contractelor și participarea la recepția
serviciilor;
 arhivarea documentelor instituției în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale,
nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.
2. Indicatorii de performanţă propuşi şi gradul de realizare a acestora
Indicatori de performanță

Realizat (pondere) %

Verificarea permanentă a instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de 100%
inventar din dotarea instituției
Responsabilizarea personalului propriu

100%

Inventarierea anuală prin verificarea pe teren a patrimoniului

100%

Luarea de măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, 100%
combustibililor, apei, altor materiale și obiecte de inventar
S-a urmărit utilizarea materialelor și obiectelor de inventar în scopul pentru 100%
care au fost acordate, prin bonul de consum eliberat de magazia unității,
respectiv prin semnarea procesului-verbal de predare-primire
Însușirea noutăților legislative

100%

3. Programe desfășurate și raportarea acestora la obiectivele Primăriei
 întreținerea instalațiilor electrice si instalațiilor sanitare;
 întreținerea instalațiilor termice;
 întreținere parc auto;
 preluare facturi utilități, înregistrare transmitere la plată;
 întocmire referate necesitate și achiziția diverselor materiale și obiecte;
 asigurarea funcționării aparatelor de aer condiționat din sediile Primăriei;
 recepție, depozitare și eliberare diverse materiale și obiecte de inventar din magazia
Primăriei;
 arhivare documente, transmitere adrese petenți;
 executarea altor activități necalificate (mutări mobilier);
 aprovizionarea și distribuirea de materiale pentru efectuarea și întreținerea curățeniei
zilnice;
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 aprovizionarea cu rechizite și materiale consumabile;
 încheierea contractelor pentru energie electrică și termică, apă, canal și alte prestări
servicii, dar și controlarea consumului de energie electrică şi termică;
 controlul modului de folosire a bunurilor gestionate și măsuri pentru buna gospodărire,
întreținere și reparare a acestora;
 inventarierea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
 coordonarea zilnică a autoturismelor, astfel încât să se asigure mijloace de transport pentru
deplasarea salariaților în rezolvarea problemelor de serviciu;
 aprovizionarea și gestionarea bonurilor de carburant auto, alimentarea zilnică a
autovehiculelor, respectând înscrierea în cota lunară alocată;
 asigurarea lucrărilor de întreținere periodică și reparațiile programate pentru fiecare
autoturism;
 întocmirea evidenței contabile privind consumul de carburant;
 Fișele activității zilnice – pentru fiecare autoturism;
4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe.
În cadrul Serviciului Administrativ, în decursul anului 2017 au fost efectuate cheltuieli
reprezentând:
 cheltuieli pentru procurarea rechizitelor și tipizatelor;
 cheltuieli pentru procurarea materialelor igienico-sanitare indispensabile funcționării
instituției;
 cheltuieli reprezentând costul energiei electrice necesară Primăriei;
 cheltuieli privind consumul de apă, a taxelor de canalizare și salubritate;
 cheltuieli privind contravaloarea bonurilor valorice pentru carburant auto;
 cheltuieli reprezentând reparațiile curente;
 cheltuieli privind obiectele de inventar.
5. Propuneri pentru îmbunătățirea activității și influența acesteia asupra activității întregii
primării:
 asigurarea numărului optim de personal în cadrul serviciului în vederea realizării
activității;
 instruirea personalului în vederea perfecționării cunoștințelor în domeniul de activitate.
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4. Serviciul Execuţie bugetară şi Administrare ANL .
1. Misiune şi obiective pentru perioada raportată .
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate, Serviciul
Execuție bugetară și Administrare ANL este un compartiment de specialitate prin intermediul
căruia autoritatea publică asigură managementul financiar-contabil pentru activitatea economică
a Municipiului Slobozia.
Serviciul Execuție Bugetară și-a desfăşurat activitatea prin intermediul următoarelor servicii,
birouri şi compartimente:
 Compartiment execuţie bugetară;
 Compartiment administrare ANL.
Misiunea principală a serviciului execuţie bugetară este cea de elaborare a proiectului
bugetului pe baze fundamentate economic, legal şi utilizarea acestuia ca instrument eficient de
management, de mobilizare şi utilizare raţională a resurselor astfel încât acesta să răspundă
nevoilor comunităţii, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale,
acordarea vizei de control financiar preventiv pe angajamentele legale şi pe documentele prevăzute
de O.M.F.P. nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiei, organizarea contabilităţii cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor
extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială, reflectarea în expresie bănească a bunurilor
mobile şi imobile, a drepturilor şi obligaţiilor instituţiei, precum şi a mişcărilor şi modificărilor
intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, asigură informaţii ordonatorilor de
credite cu privire la execuţia bugetului, patrimoniul aflat în administrare, precum şi pentru
întocmirea contului general anual de execuție a bugetului, urmărirea sistemelor de management a
calităţii servicilor.
2. Indicatori de performanţă 2017 .
Nr. crt.

Indicator

Termen de realizare

1.

Întocmirea bugetului de venituri şi Permanent

Realizat pondere %
100

cheltuieli cât şi rectificările necesare
2.

Asigurarea execuţiei plăţilor de casă Permanent

100

conform bugetului aprobat
3.

Întocmirea şi centralizarea bugetului Permanent

100

consolidat de venituri şi cheltuieli .
4.

Asigurarea efectuării plăţilor conform Permanent
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100

Legii273/2006 şi OMFP 1792/2002
5.

Verificarea şi centralizarea situaţiilor Permanent

100

financiare lunare , trimestriale şi
anuale pentru şi transmiterea acestora
la

Activitatea

de

Trezorerie

şi

Contabilitate Publică .
6.

Verificarea

zilnică

a

încadrării Permanent

100

plăţilor în limitele bugetului aprobat
anual şi trimestrial/trimestrial cumulat
7.

Întocmirea statelor de plată

Permanent

100

8.

Întocmirea , înregistrarea, operarea şi Permanent

100

verificarea înregistrărilor de bancă .
9.

Verificarea plăţilor pentru investiţii Permanent

100

conform bugetului aprobat
10.

Ţinere evidenţă furnizori

Permanent

100

11.

Ţinere evidenţă debitori

Permanent

100

12.

Ţinere evidenţă clienţi

Permanent

100

13.

Verificare balanţă pentru conturile Permanent

100

urmărite

3. Scurtă prezentare a activităţile desfăşurate în anul 2017 :
3.1 Pregătirea şi întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al
municipiului Slobozia, a rectificărilor de buget, incluzând bugetele direcţiilor şi serviciilor publice
subordonate sau aflate sub autoritatea municipiului Slobozia cât şi a unităţilor preuniversitare de
stat, prin:
 pregătirea şi intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului;
 repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute şi aprobate în
bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului;
 rectificări şi modificări ale bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului;
 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
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serviciilor publice subordonate.
3.2 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 lunară conform Ordinelor Ministerului de Finanţe, pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare
trimestriale, precum şi a unor raportări lunare;
 Evidenţa sintetică şi analitică a patrimoniului aparţinand domeniului public şi privat
al Municipiului Slobozia;
 Efectuarea inventarierii anuale.
3.3 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 subunităţilor, precum şi ale compartimentelor de specialitate din
cadrul aparatului de lucru al primarului – lunar şi ori de câte ori a fost necesar;
 ordonanţarea şi virarea sumelor către furnizori de materiale, servicii sau prin ordin
de plată – permanent.
3.4 Activităţi legate de împrumutul intern contractat
 întocmirea şi raportarea către Ministerul Finanţelor Publice a situaţiei privind
finanţarea rambursabiă contractată 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.
3.5 Monitorizarea cheltuielilor de personal
 centralizarea şi depunerea la DGFP Ialomiţa a situaţiei privind monitorizarea
cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu si unităţile subordonate, indiferent
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de modul de finanţare – lunar;
 depunerea acestei situaţii defalcate pe categorii de personal (funcţionar public,
personal contactual, alte categorii) – trimestrial.
3.6 Alte activităţi .
 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 2017
Încheierea execuţiei bugetare aferente anului 2017 s-a efectuat în conformitate cu
prevederile legale aflate în vigoare la data de 31.12.2017.
Bugetul centralizat al municipiului Slobozia a fost previzionat în anul 2017 în sumă de
154.019.199 lei, compus din :
 bugetul local (118.046.736 lei);
 credite interne(25.400.000 lei);
 bugetul

activităților

finanțate

integral

sau

parțial

din

venituri

proprii

(10.572.463lei).
Cheltuielile, centralizat pe toate sursele de finanțare (A, C, E și G), ale anului 2017 au
fost prevăzute în sumă de 154.019.199 lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 105.419.724 lei.
Din totalul chetuielilor efectuate în anul 2017 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 proprii ale bugelului local şi ale activităților finanțate integral sau parțial
din bugetul local.
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Cheltuielile efectuate în anul 2017 sunt structurate astfel:

 Autorităţi executive – cap.51.02 cu o prevedere bugetara de 9.789.088 lei, au fost
efectuate plăţi în sumă de 9.774.925 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 7.416.712 lei,
cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 2.348.153 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 24.223
lei;
 Alte servicii publice generale – cap.54.02 cu o prevedere bugetara de 1.405.000 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 1.147.936 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 800.446
lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 347.490 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 15.996
lei, din care:
 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – cap.55.02 cu o prevedere
bugetară de 1.548.000 lei, au fost efectuate plăţi în suma de 1.502.218 lei, din care cheltuieli
pentru bunuri şi servicii în sumă de 19.806 lei şi cheltuieli privind dobânzile în sumă de 1.482.412
lei;
 Ordine publică şi siguranţă naţională – cap. 61.02 cu o prevedere bugetară de
5.523.000 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 5.161.288 lei, din care cheltuieli de personal în
sumă de 3.098.958 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 476.890 lei şi cheltuieli de capital
în sumă de 1.588.193 lei;
 Învăţământ – cap.65.02 cu o prevedere bugetară de 51.550.720 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 49.258.018 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 39.265.299 lei, cheltuieli
cu bunuri şi servicii în suma de 7.472.146 lei, asistenţă socială în sumă de 395.865 lei, burse în
sumă de 111.605 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 2.014.475 lei;
 Sănătate – cap.66.02 cu o prevedere bugetară de 1.606.200 lei, au fost efectuate
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plăţi în sumă de 1.568.022 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.491.593 lei, cheltuieli cu
bunuri şi servicii în sumă de 72.200 lei și subvenţii în sumă de 4.229 lei;
 Cultură, recreere şi religie – cap.67.02 cu o prevedere bugetară de 14.967.200 lei,
au fost efectuate plăţi în sumă de 13.237.914 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de
3.765.406 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 3.856.495 lei, transferuri în sumă de
3.589.552 lei, alte cheltuieli în sumă de 2.450.000 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 600.957 lei,
din care:
 Asistenţă socială – cap.68.02 cu o prevedere bugetară de 12.478.933 lei, au fost
efectuate plăţi în sumă de 12.057.844 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 5.922.723 lei,
cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 2.079.306 lei, asistenţă socială în sumă de 3.815.882 lei
şi cheltuieli de capital în sumă de 239.933 lei, din care suma de 31.762 lei fonduri externe
nerambursabile.
 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – cap.70.02 cu o prevedere bugetară de
17.220.600 lei, au fost efectuate plăţi în sumă de 8.613.431 lei, din cheltuieli cu bunuri şi servicii în
sumă de 1.620.754 lei, rambursări de credite în sumă de 1.270.000 şi cheltuieli de capital în sumă
de 5.722.677 lei, din care:
 Protecţia mediului – cap.74.02 cu o prevedere bugetară de 5.042.000 lei, au fost
efectuate plăţi în sumă de 4.593.673 lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de
1.938.977 lei, rambursări de credite în sumă de 2.500.000 şi cheltuieli de capital în sumă de
154.696 lei;
 Transporturi – cap.84.02 cu o prevedere bugetară de 7.479.530 lei, au fost efectuate
plăţi în sumă de 5.087.123 lei, din care cheltuieli de personal în sumă de 1.740.060 lei, cheltuieli cu
bunuri şi servicii în sumă de 3.277.902 lei, subvenţii în sumă de 69.161 lei;
 Alte acţiuni economice – cap.87.02 cu o prevedere bugetară de 300.000 lei, au fost
efectuate plăţi în sumă de 180.518 lei, din care cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 180.518
lei (cerficate energetice, evaluări imobile şi terenuri, plata TVA).
4. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi influenţa acesteia asupra activităţii
întregii primării .
În perioada următoare se conturează o necesitate obiectivă de a moderniza şi a eficientiza
activitatea instituţiei, aspect care se poate realiza prin următoarele acţiuni cu caracter general şi
specific:
 urmărirea şi realizarea obiectivelor stabilite;
 gestionarea şi alocarea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale, în funcţie de
activităţile în prealabil prioritizate;
 reducerea timpului de lucru alocat activităţilor cu caracter repetitiv prin standardizarea şi
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compatibilizarea acestor operaţiuni;
 perfecţionarea continuă a personalului instituţiei prin identificarea resurselor financiare
necesare realizării acestui scop;
 repartizarea sarcinilor în funcţie de nivelul de competenţă şi performanţă al fiecărui
angajat;
 dezvoltarea colaborării şi cooperării interdepartamentale şi interinstituţionale;
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5. Direcția Programe, Dezvoltare și Registrul Agricol .
Direcţia are în subordine, Serviciul programe și Strategii de Dezvoltare Locală, Biroul Registrul
Agricol, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică .
1. Misiune şi obiective .
Direcția de Dezvoltare are misiunea de a efectua dezvoltarea durabilă a municipiului Slobozia.
În acest sens, direcția sprijină planificarea strategică și implementarea planurilor strategice ale
municipiului prin atragerea de fonduri externe nerambursabile în vederea îndeplinirii obiectivelor
municipiului. Direcția Programe, dezvoltare și Registrul Agricol are ca obiective urmărirea,
fundamentarea, implementarea strategiilor locale, Programului Operațional Regional (POR),
Programului Operațional Capital Uman (POCU), Programului Operațional Capacitate
Administrativă (POCA), Programului Operațional Competitivitate (POC), precum și alte surse de
finanțare interne și externe.
I. Serviciul Programe și Strategii de Dezvoltare Locală se află în subordinea Direcției Programe,
Dezvoltare și Registru Agricol şi are ca responsabilități principale următoarele:
Iniţiază relaţii de cooperare şi înfrăţiri cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale,
precum şi cu autorităţi similare ale administraţiei publice locale din străinătate, în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 590/2003, privind tratatele şi ale Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată în anul 2007;
Actualizează permanent baza de date referitoare la autorităţile publice din străinătate care au
încheiat acorduri de cooperare sau protocoale de înfrăţire cu autorităţile administraţiei publice
locale; întocmeşte fişe de contact cu partenerii externi şi asigură relaţii permanente la nivel
interinstituţional, pe calea corespondenţei poştale şi prin schimburi informaţionale pe cale
electronică, folosind forme moderne de comunicare;
Organizează, în colaborare cu celelalte compartimente, unităţi aflate sub autoritatea Consiliului
Local vizitele oficiale ale unor delegaţii şi personalităţi din străinătate în Municipiul Slobozia, şi în
mod corelativ, asigură deplasările oficiale ale autorităţilor publice locale în străinătate, la nivel de
primar, reprezentanţi ai Consiliului Local şi personal cu funcţii de conducere şi de execuţie din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia; în acest sens, întocmeşte
referatele de specialitate şi asigură, în colaborare cu celelalte compartimente, logistica necesară
acestor evenimente şi acţiuni;
În îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu, colaborează cu structurile similare constituite la nivelul
Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
Ministerului Internelor, Asociaţia Municipiilor din România;
Monitorizează permanent Programele Operaţionale Sectoriale şi Programul Operaţional Regional
pentru perioada de finanţare 2014 - 2020, urmărind lansarea cererilor de oferte şi apariţia
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Ghidurilor de finanţare specifice axelor prioritare şi domeniilor majore de intervenţie;
Analizează şi sintetizează oportunităţile de finanţare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare
prevăzute în Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia 2014 - 2020 şi în baza
acestora propune teme de proiecte;
Colaborează cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia
pentru obţinerea avizelor, certificatelor, referatelor solicitate la depunerea cererilor de finanţare;
Asigură şi coordonează depunerea cererilor de finanţare, urmăreşte aprobarea acestora şi
monitorizează toate etapele de implementare şi postimplementare ale proiectului;
Colaborează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Slobozia, la elaborarea prognozelor şi strategiilor de dezvoltare locală,
specifice administraţiei publice locale;
Întocmeşte referate de specialitate în domeniul de activitate al biroului pentru proiectele de
hotărâri, în vederea promovării lor în Consiliul Local;
Colaborează, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesați în elaborarea de propuneri de
finanțare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, în concordanță cu
prioritățile de dezvoltare locală identificate;
Participă la seminarii şi cursuri de perfecţionare în domeniul managementului proiectelor şi
programelor finanţate din granturi naţionale şi internaţionale;
Asigură condiţiile de publicitate ale proiectului;
Raportează trimestrial finanțatorului, prin rapoarte de progres, realizările și rezultatele proiectelor
implementate; întocmește anual, timp de 5 ani, rapoarte de durabilitate/sustenabilitate a
proiectelor implementate;
Întocmeşte, în colaborare cu celelalte compartimente, cereri de prefinanțare, cereri de plată, cereri
de rambursare;
Elaborează acte adiționale și notificări către finanțator;
Participă la discuțiile Comisiilor, înaintea ședințelor Consiliului Local, pentru a răspunde la
întrebările specifice privind implementarea proiectelor;
Asigură arhivarea şi buna păstrare a documentaţiilor proiectelor implementate;
Compartimentul exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative prin
hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia sau dispoziţii ale primarului sau primite de
la şefi ierarhici.
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2. Indici de performanţă .
Nr.
Crt.

Pondere

INDICI DE PERFORMANȚĂ

realizare

Iniţierea de relaţii de cooperare şi înfrăţiri cu instituţii şi organizaţii
1.

naţionale şi internaţionale, precum şi cu autorităţi similare ale 70%
administraţiei publice locale din străinătate.
Organizarea, în colaborare cu celelalte compartimente, unităţi aflate
sub autoritatea Consiliului Local a vizitelor oficiale ale unor
delegaţii şi personalităţi din străinătate în Municipiul Slobozia, şi în

2.

mod corelativ, asigurarea deplasărilor oficiale ale autorităţilor
publice locale în străinătate, la nivel de primar, reprezentanţi ai

100%

Consiliului Local şi personal cu funcţii de conducere şi de execuţie
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Slobozia.
Colaborarea permanentă cu structurile similare constituite la nivelul
3.

Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Afacerilor Externe,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

100%

Asociaţia Municipiilor din România.
Monitorizarea permanentă a Programelor Operaţionale Sectoriale, a
Programului Operaţional Regional, precum și a altor programe ce
4.

vizează fonduri nerambursabile, pentru perioada de finanţare 2014 2020, urmărind lansarea cererilor de oferte şi apariţia Ghidurilor de

90%

finanţare specifice axelor prioritare şi domeniilor majore de
intervenţie.
Analizarea şi sintetizarea oportunităţilor de finanţare pentru
5.

realizarea obiectivelor de dezvoltare şi în baza acestora, propunerea 90%
temelor de proiecte.
Colaborarea cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al

4.

Primarului

Municipiului

Slobozia

pentru

obţinerea

avizelor,

certificatelor, referatelor solicitate la depunerea cererilor de

100%

finanţare.
Asigurarea şi coordonarea depunerii cererilor de finanţare,
5.

urmărirea aprobării acestora şi monitorizarea tuturor etapelor de 100%
implementare şi postimplementare ale proiectului.
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Nr.
Crt.

Pondere

INDICI DE PERFORMANȚĂ

realizare

Colaborarea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul
6.

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia,la
elaborarea prognozelor şi strategiilor de dezvoltare locală, specifice

100%

administraţiei publice locale.
Întocmirea referatelor de specialitate în domeniul de activitate al
7.

serviciului pentru proiectele de hotărâri, în vederea promovării lor în 100%
Consiliul Local.
Colaborarea, prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesați în

8.

elaborarea de propuneri de finanțare din fonduri nerambursabile
europene pentru proiecte de interes local, în concordanță cu

80%

prioritățile de dezvoltare locală identificate.
Participarea la seminarii şi cursuri de perfecţionare în domeniul
9.

managementului proiectelor şi programelor finanţate din granturi 70%
naţionale şi internaţionale.
Participarea la discuțiile Comisiilor, înaintea ședințelor Consiliului

10.

Local,

pentru

a

răspunde

la

întrebarile

specifice

privind 100%

implementarea proiectelor.
11.

Asigurarea arhivării şi buna păstrare a documentaţiilor proiectelor
implementate.

90%

3. Prezentare programe desfăşurate în anul 2017 .
De la înfiinţarea Serviciului, s-au depus eforturi pentru identificarea surselor de finanţare
care oferă autorităților publice locale oportunitățile de finanţare prin fonduri europene.
Astfel, proiectul depus în luna noiembrie a anului 2016, prin Programul Operaţional
Capital Uman (POCU), cu titlul - Sprijin pregătitor în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare
locală pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate din Municipiul Slobozia, a fost implementat în decursul anului 2017,
urmând ca proiectele propuse în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului să fie
implementate, Strategia fiind selectată de către Autoritatea de Management pentru finanțare.
Pe de altă parte, luând în considerare Axa 4 din cadrul Programului Operațional Regional
(POR), au fost demarate acțiunile premergătoare depunerii cererilor de finanțare. Printre acestea
se numără, în primul rând, elaborarea documentelor strategice, astfel:
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, care a fost aprobată prin HCL nr. 224/26.10.2017;
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Studiul de trafic al Municipiului Slobozia, document de referinţă pentru accesarea de fonduri pe
această Axă, a fost elaborat;
Registrul Spațiilor Verzi al Municipiului Slobozia a fost elaborat, urmând să fie supus aprobării
Consiliului Local în luna februarie a.c.
De asemenea, au fost elaborate și depuse în cadrul Serviciului Achiziţii caietele de sarcini pentru
elaborarea documentațiilor tehnice (SF/DALI) aferente a 4 (patru) dintre proiectele pentru care se
vor depune cereri de finanțare: Reabilitare căi de rulare transport public, Sistem inteligent de
trafic management, Sistem alternativ de închiriere a bicicletelor, precum și Reabilitarea spațiului
pietonal aferent zona PECO .
În luna octombrie a fost depusă cererea de finanțare prin Programul Operațional Capital
Uman “Creşterea transparenţei, eticii și integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituțiilor publice”,
aflându-se în prezent în evaluare.
Pe de altă parte, au fost întocmite rapoarte şi dări de seamă către instituţiile care au solicitat
anumite informații pe care Serviciul le gestionează și a fost purtată corespondența cu autoritățile
publice centrale și locale.
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II. Centrul Naţional de Informare și Promovare Turistică, îndeplineşte următoarele
atribuții:
1. Asigură implementarea Planului de Marketing, anexă la Contractul de finanțare nr.
4601/14.08.2014, pe o perioadă de 5 ani după finalizarea implementării proiectului;
2. Asigurarea sustenabilității proiectului post-implementare;
3. Contribuie la atingerea obiectivelor și indicatorilor proiectului;
4. Urmăreşte creşterea gradului de informare a turiştilor care vizitează zona și a
operatorilor din domeniul turism cu peste 25%, până la finalul perioadei de monitorizare a
proiectului;
5. Gestionează informarea generală asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale,
regionale și/sau naționale, evenimente culturale și de afaceri;
6. Asigură punerea la dispoziția turiștilor a materialelor de promovare locală, regională
și/sau națională;
7. Urmăreşte îndrumarea privind oferta locală de cazare, posibilități de petrecere a
timpului liber, agrement, sau orice alte facilități ce pot însoți o călătorie turistică sau de interes
turistic;
8. Asigură informarea cu privire la posibilităţile de rezervare a biletelor de transport,
precum şi cu privire la ghizi turistici;
9. Urmăreşte consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale,
regionale și/sau naţionale;
10. Gestionează oferirea de informații cu privire la autoritățile competente în soluționarea
reclamațiilor care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice;
11. Asigură promovarea turistică prin intermediul mediului on-line;
12. Colaborează cu dezvoltatorii portalului web pentru crearea de platforme/aplicații și
pentru realizarea unor proiecte diverse;
13. Actualizează pagina web (conţinut sau linkuri) utilizând instrumente adecvate;
14. Formulează recomandări în ceea ce priveşte îmbunatăţirea site-ului;
15. Gestionează analiza feedback-ului primit de la utilizatori, pentru a identifica sursele și
pentru a rezolva problemele apărute;
16. Urmăreşte crearea de parteneriate cu reprezentanții industriei în turism, în scopul
promovării turistice a Municipiului Slobozia, a județului Ialomița și regiunii;
17. Asigură colectarea și prelucrarea informațiilor în vederea editării de material
informative și de promovare turistică (pliante, broşuri, afişe, flyere, hărți, ghiduri etc.);
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18. Urmărește implicarea , organizarea sau participarea la manifestări expoziționale în
turism și de activități generale de marketing intern și extern cu rol în creșterea circulației turistice
locale și regionale;
19. Organizează lansări de produse sau publicații de profil turistic;
20. Asigură colaborarea cu instituțiile locale, regionale și naționale pe probleme de turism
și furnizarea de date și informații statistice referitoare la circulația turistică, la activitățile turistice
și oferta turistică pe plan local și regional;
21. Urmărește efectuarea de activități de cercetare de piață pe plan local și regional, de
analiză, planificare, structurare și elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală și
regional, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și cu Autoritatea Națională
pentru Turism;
22. Gestionează încadrarea în bugetul anual aprobat;
23. Asigură arhivarea şi buna păstrare a documentaţiilor proiectelor implementate;
24. Compartimentul exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului
Local al Municipiului Slobozia, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefi ierarhici.
Astfel, având în vedere atribuțiile enumerate, se pot identifica următorii indici de
performanță pentru Centrul de Informare şi promovare turistică :
Nr.
Crt.

Pondere

Indici De Performanţă

realizare

Asigurarea implementării Planului de Marketing, anexa la
1.

Contractul de finanțare nr. 4601/14.08.2014, pe o perioadă de 5 ani 100%
după finalizarea implementarii proiectului.

2.

Asigurarea sustenabilității proiectului post-implementare.

100%

3.

Contribuția la atingerea obiectivelor și indicatorilor proiectului.

100%

Urmărirea creșterea gradului de informare a turiștilor care vizitează
4.

zona și a operatorilor din domeniul turism cu peste 25%, până la 90%
finalul perioadei de monitorizare a proiectului.
Gestionarea informării generale asupra ofertei turistice și a

5.

atracțiilor turistice locale, regionale și/sau naționale, evenimente 90%
culturale și de afaceri.

4.
5.

Asigurarea punerii la dispoziția turiștilor a materialelor de
promovare locală, regională și/sau națională.
Consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale,
regionale și/sau nationale.
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85%
100%

Nr.
Crt.
6.
7.

Pondere

Indici De Performanţă

realizare

Asigurarea promovării turistice prin intermediul mediului on-line.
Gestionarea analizei feedback-ului primit de la utilizatori, pentru a
identifica sursele și pentru a rezolva problemele apărute.

90%
90%

Urmărirea creării de parteneriate cu reprezentanții industriei în
8.

turism, în scopul promovării turistice a Municipiului Slobozia, a 100%
județului Ialomița și a regiunii.
Implicarea sau organizarea/participarea la manifestări expoziționale

9.

în turism și de activități generale de marketing intern și extern cu rol 80%
în creșterea circulației turistice locale și regionale.
Efectuarea de activități de cercetare de piață pe plan local și
regional, de analiză, planificare, structurare și elaborare de

10.

propuneri de dezvoltare turistică locală și regional, în colaborare cu 85%
autoritățile administrației publice locale și cu Autoritatea Națională
pentru Turism.

11.

Asigurarea arhivării şi buna păstrare a documentelor.
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90%

Scurtă prezentare a programelor desfăşurate în anul 2017 de către Centrul Na țional de
Informare și Promovare Turistică .
Pe parcursul anului 2017, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică a oferit
toată gama de informații generale asupra ofertei turistice, atracțiilor și a obiectivelor turistice în
vederea promovării municipiul Slobozia, județului Ialomița, regiunii Sud-Muntenia și România
(după caz). Încă de la începutul anului, au fost desfășurate activități de identificare a potențialului
turistic, cultural și istoric, care a fost evidențiat cu fiecare ocazie când vizitatorii au trecut pragul
Centrului.
Pentru că una dintre atribuțiile cele mai importante ale Centrului Național de Informare și
Promovare Turistică Slobozia este promovarea virtuală a Municipiului Slobozia, astfel încât el să
devină o atracție cultural-turistică, în mediul on-line, atât pe website - www.turismslobozia.ro, dar
și pe pagina de Facebook - CNIPT Slobozia, vizitatorii virtuali s-au putut documenta despre toate
obiectivele turistice din Slobozia, despre importanța lor culturală și istorică, dar și despre
evenimentele culturale care s-au desfășurat pe parcursul anului pe raza municipiului Slobozia si a
județului Ialomița, încercând astfel să implicăm activ cetățenii, dar și prietenii virtuali în vederea
fructificării acestui scop.
Evenimentele culturale desfășurate de-a lungul anului de Muzeul Județean de Istorie,
Muzeul Național al Agriculturii, Centrul Cultural Ionel Perlea, Direcția Municipală pentru Cultură
Învățământ Sport și Tineret, Biblioteca Județeană

Ștefan Bănulescu, precum și evenimente

organizate de Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, Agenția
Județeană de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția
Județeană pentru Tineret și Sport, Consiliul Local al Tinerilor Slobozia, dar și evenimentele create
de Consiliul Județean Ialomița si Consiliul Local Slobozia, în parteneriat cu diferite instituții
culturale din județ au ocupat un loc important în spațiul virtual dedicat promovării municipiului.
De asemenea, au fost puse la dispoziția turistilor care ne-au vizitat, materiale de promovare
a atracțiilor turistice, documentare asupra evenimentelor culturale, sportive sau de interes
cetățenesc anunțate a se desfășura de diferitele instituții culturale.
Completarea bazei de date cu informații despre obiective turistice din Municipiul Slobozia
și județul Ialomița, precum și completarea tabelului de vizitatori, a fost o altă activitate desfaşurată
zilnic de personalul angajat al centrului, la fel ca şi oferirea de informații cu privire la oferta de
cazare locală, posibilitățile de rezervare a biletelor de transport precum și de petrecere a timpului
liber.
Cooperarea cu autoritatea publică centrală prin furnizarea la sfârșitul fiecărei luni a
numărului de turiști care au trecut pragul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică
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Slobozia, precum și prin transmiterea evenimentelor culturale, activități de documentare pentru
promovarea în mediul virtual a obiectivelor turistice din Municipiul Slobozia prin
#SloboziaFrumoasă, sunt totodată activitati curente desfașurate la CNIPT Slobozia.
Pe parcursul anului 2017, personalul Centrului, a desfăsurat si activități periodice, exemplu
în acest sens fiind:
 contactarea structurilor de cazare din Municipiul Slobozia pentru baza de date;
 efectuarea de activități de promovare în școli, licee și grădinițe;
 lansarea invitațiilor de vizitare a Centrului Național de Informare și Promovare
Turistică Slobozia care s-au încheiat cu parteneriate de promovare:
-un parteneriat/concurs – Olimpiada de Georgrafie, cu Inspectoratul Județean Școlar, prin care
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Slobozia a beneficiat de un număr de 170
de turişti (elevi si profesori) din peste 9 județe, în colaborare cu Consiliul Județean Ialomița;
- un parteneriat cu Grădinița ,,Voinicelul”, în urma căruia prichindeii au putut afla informații utile
despre obiectivele turistice din municipiul reședință de județ;
-un parteneriat cu Liceul Tehnologic ,,Alexandru Ioan Cuza” Slobozia, prin care elevii claselor cu
specializarea turism și alimentație au participat la ore practice privind activitatea de turism;
-un parteneriat colorat ,,Magia Culorilor”, alături de Consiliul Local al Tinerilor din Slobozia.
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Slobozia a participat sau a organizat
în parteneriat cu Fundația de Turism şi ecologie a Dunării de Jos ”Ciulinii Bărăganului” la
următoarele evenimente:


Participarea la Târgul de Turism al României I ROMEXPO Bucureşti 16 – 19 februarie;



Participarea la Comisia de Etică a Inspectoratului Școlar Ialomița 23 martie;



Participarea la Prezentarea strategiei de implementare a Organizației de Management a
Destinației -O.M.D. în România 14 martie București;



Participarea la prima ediție regională a “Romanian Travel Forum” 15 martie București;



Participarea la ședința Comisia de etică de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean
Ialomița 23 martie; Slobozia;



Participarea ca invitat la Salonul de biciclete ROMEXPO Bucureşti 1 – 2 aprilie;



Participarea la

Forumul Internațional pentru Turismul responsabil 27 – 29 aprilie

București;


Vizitarea Centrului de Vizitare a Parcului Natural Domogled – Valea Cernei 10 mai Baile
Herculane;



Participarea la Workshopul cu tema “Master planul de investiții în turism” Organizația de
Dezvoltare și Cooperare Economică O.D.C.E. București – 15 mai;



Semnarea Potocolului de colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și
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Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița 21 iunie Slobozia;


Organizarea Taberei Naționale ”Ateliere Tradiționale de Manufactura” in Centrul de
Agrement Amara Pavilioane 19 – 25 iunie Amara;



Organizarea Concursului de Orientare in Parcul Tineretului Slobozia 24 iunie;



Semnarea Potocolului de colaborare cu Unitatea Administrativ Teritoriala Amara 03 iunie
Amara;



Organizarea Taberei Naționale ”Inițiere în fotografie peisagistică în ariile protejate” in
Centrul de Agrement Amara Pavilioane 5 – 11 iulie Amara;



Organizarea tururilor de vizitare cu delegația din Cernăuți, tur Slobozia, tur Constanța
”Ziua Marinei, Tur București Palatul Parlamentului, tur Râșnov Bran 14 – 17 august;



Semnarea Protocolului de colaborare cu Asociația Obștească Liga Tineretului Român
”JUNIMEA” din Regiunea Cernăuți 16 august Slobozia;



Organizarea traseelor de vizitare cu ghid, a grupului de invitați din Cernăuți 15 august –
”Ziua Marinei” Constanța, 16 august – ”Palatul Parlamentului” București, 17 august –
”Culoarul Rucăr Bran”;



Organizarea Taberei de Tineret ”Obiective turistice din zona Babadag” în Centrul de
Agrement Babadag 17 – 20 august Babadag;



Organizarea Taberei de Tineret ”Istorie și Tradiții în Maramureș” 6 – 11 noiembrie;



Participarea la Târgul de Turism al României II ROMEXPO Bucureşti 16 – 19 noiembrie;



Organizarea în parteneriat a distribuirii cadourilor pentru copii salariaților de la Primăria
Slobozia și în cadrul ”Târgului de Crăciun” pentru copii din Municipiul Slobozia la
”Căsuța lui Moș Crăciun” 22 – 24 decembrie.
Pe parcursul anului 2017, conform tabelului de vizitatori, s-a înregistrat o creștere

semnificativă a numărului de turiști față de anul precedent. Un număr de aproximativ 6.735 de
turişti individuali sau grupuri de turişti au trecut pragul Centrului Național de Informare și
Promovare Turistică Slobozia, în comparație cu 2.120 de vizitatori în anul 2016.
Menţionăm că şi web-site-ul instituției, www.turismslobozia.ro, a înregistrat un număr
ridicat de vizitatori virtuali în urma postărilor efectuate, aceste ultime două aspecte poziționândune în parametrii solicitați de către Autoritatea Națională pentru Turism, aceştia fiind indicatori
importanţi în obţinerea acreditării CNIPT Slobozia.
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III. Biroul registru agricol, vânzări terenuri, contracte de arendare
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 şi 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
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
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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;
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.
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;
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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;
În anul 2017, 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 2017, un număr de 5911 poziţii
în Registrul Agricol, dintre care: 4838 de poziţii cu domiciliul în localitate, 899 de poziţii ale
persoanelor cu domiciliul în alte localităţi şi 174 de poziţii ale persoanelor juridice, care necesită
operaţiuni de ţinere la zi şi centralizare a datelor din registrul agricol.
De asemenea, în anul 2017, s-au efectuat un număr aproximativ de 60 de operaţiuni privind
modificarea datelor din registrul agricol, activitate presupunând completarea unei declaraţii şi
semnarea acesteia în faţa secretarului municipiului Slobozia.
În anul 2017 s-au eliberat un număr de 149 de atestate de producător şi 149 carnete de
comercializare, această activitate presupunând întocmirea unei documentaţii specifice şi
deplasarea pe teren, pentru verificarea existenţei în gospodării a produşilor şi a produselor
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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 animale înregistrate în registrul agricol, în vederea acordării subvenţiilor pe terenuri
şi animale, acestea însumând în anul 2017 un număr de 289.
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 2018 şi situaţia privind suprafaţa recoltată şi
producţia obţinută, aplicarea îngrăsămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi
defrişările de vii şi pomi.
De la începutul anului 2017 şi până la data de 31.12.2017 s-au înregistrat un număr de 4558
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 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 270 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 112 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 2017 au fost eliberate un numar de 26 de certificate pentru
atestarea proprietăţii –Anexa Nr.1 la protocolul de colaborare - şi întocmite un număr de 27 de
procese verbale de identificare a imobilului –Anexa Nr. 2 .
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6. Direcţia Impozite Şi Taxe Locale – 2017 .

În anul 2017 Direcţia Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia
şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 26 angajaţi, din care, 3 personal de conducere şi 23
personal de execuţie, în cele doua servicii, respectiv Serviciul Evidență, Stabilire, Urmărire,
Încasare Impozite și Taxe Locale, Control şi Inspectie Fiscală, si Serviciul Executare Silită
Persoane Fizice și Juridice.
1. Misiune şi obiective .
Direcţia Impozite și Taxe Locale prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea
impozitelor și taxelor locale constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor
contribuabililor persoane fizice şi juridice, urmărirea și executarea silită a creanţelor
fiscale/bugetare, 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.
Activitatea este una bună în anul 2017, rezultatele muncii desfăşurate au fost pe măsura
efortului depus, încasările din anul 2017 fiind mai mari la unele surse de venituri decât cele din
anul precedent, ceea ce a dus în final şi la o creştere a gradului de colectare a acestora.
Principalele venituri ale anului 2017 şi proporţia realizării acestora:
Bugetul total al municipiului Slobozia în anul 2017 a fost de 121.507.450 lei din care
68.589.300 lei, venituri proprii. Cele mai importante surse de venituri proprii la bugetul local sunt:
veniturile din impozite şi taxe pe proprietate, prestări servicii, veniturile din taxe administrative şi
eliberări permise, veniturile din valorificarea de bunuri.
Veniturile proprii, în care se concretizează activitatea noastră, sunt încasate în suma de
64.874.490 lei, aceasta reprezentand un procent de încasare de 95%.
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2. Indici de performanţă – 2017 .
- mii leiSuma
DENUMIREA INDICATORILOR

Suma

estimată în realizată

Proporția
realizării

buget
121508

TOTAL VENITURI : d.c.
VENITURI PROPRII
COTE

ȘI

SUME

68589
DEFALCATE

115886,64
64874,95

95%
95%

DIN 35957

IMPOZITUL PE VENIT

36256

101%

13437

79%

53245

97%

3119

78%

3254

62%

797

124%

1544

56%

17100
IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE
IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI

ȘI

SERVICII (cote defalcate din TVA, tx. pe 54933
utiliz. bunurilor)
VENITURI DIN PROPRIETATE (chirii şi 4000
concesiuni)
VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 5283
(tx.extrajudiciara de timbru, amenzi)
VENITURI DIN CAPITAL (venituri din 644
valorificarea unor bunuri )
2740
SUBVENŢII
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3. Scurtă prezentare a activităţilor desfăşurate în perioada analizată în cadrul serviciilor
direcţiei impozite și taxe.
3.1 În perioada 01.01.2017-31.12.2017, Compartimentul stabilire, constatare, impunere
impozite, taxe şi alte venituri – persoane fizice a emis şi soluţionat un număr de 35.337 documente
dintre care:
 Certificate de atestare fiscală 5602;
 Înregistrări clădiri, terenuri, mijloace de transport 4481 ;
 Scăderi din evidenţa fiscală a contribuabililor care au incheiat contracte de salubritate cu
operatorul 520;
 Modificări roluri/reunire roluri fiscale 12881;
 Radieri mijloace de transport 846;
 Cereri recalculare impozit clădire şi teren 1211;
 Cereri de compensare şi restituirea sumelor achitate in plus 6266;
 Cereri pentru acordarea scutirii la plata impozitelor şi taxelor si a eşalonării debitelor,
conform prevederilor Legii nr. 207/2015 şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile şi completările ulterioare privind Codul fiscal 1247;
 Diverse comunicări către instituţii publice (Poliţie, Judecătorie, Executori bancari, Birouri
Executori Judecătoreşti, Direcţia Finanţelor Publice) 2196;
 Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi stabilirii
reale a situaţiei fiscale 87;
3.2 În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 activitatea Compartimentului Executare Silită Persoane Fizice/Juridice a constat în emiterea deciziilor de impunere aferente anului 2017 21.241, transmiterea de somaţii/titluri executorii, preluarea în debit a proceselor verbale de
constatare a contravenţiilor, prelucrarea şi verificarea documentelor în vederea aplicării
măsurilor de executare, înfiinţarea de popriri, emiterea documentelor de sistarea a popririlor,
intocmirea proceselor verbale de sechestru, întocmirea dosarelor de insolvabilitate, întocmirea
proceselor verbale de scădere a debitelor aflate in evidenta persoanelor fizice sau juridice
declarate insolvabile, activităţi de arhivare, alte activităţi specifice. Toate aceste activităţi au
dus la prelucrarea unui număr de 44026 documente.
 Prelucrarea şi verificarea documentelor .
În vederea stabilirii veniturilor debitorilor s-au efectuat o serie de verificări constând în
comunicarea de adrese în vederea obţinerii informaţiilor necesare de la diversele instituţii cum ar
fi, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei, Direcţia Judeţeană Comunitară de
Evidenţă a Persoanei, a bazei de date de la Casa Judeţeană de Pensii, a documentelor înscrise la
Cartea funciară. De asemenea s-a purtat corespondenţă cu organele fiscale pe a cărora rază de
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competenţă s-a născut debitorul şi cu alte compartimente/servicii publice, în scopul identificării
eventualilor moştenitori. Aceste activităţi au dus la prelucrarea unui număr de 1320 documente.
 Emiterea şi transmiterea de somaţii.
Pentru debitele restanţe reprezentând impozit clădiri, teren şi auto existente la cele două scadenţe,
începând cu data de 01.01.2017 s-au emis un număr de 4560 somaţii şi tot atâtea titluri executorii.
Acestea s-au transmis în teren prin curieri cu scrisoare recomandată, procedura de comunicare
fiind finalizată şi prin publicitate (afişarea pe Internet).Valoarea înscrisa în aceste titluri executorii
este de 7.086.773 lei.
Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită, la bugetul local, s-a încasat suma
de 3.897.725 lei, sumă ce cuprinde 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 1320 popriri. Valoarea
înscrisă în adresele de înfiinţare a popririi fiind de 4.364.887 lei. Mai mult, întrucât o parte din
debitele poprite au fost încasate din mai multe surse, s-a procedat la emiterea unui număr de 302
sistări a adreselor de înfiinţare a popririlor.
 Procese verbale de sechestru .
Au fost întocmite 13 procese verbale de sechestru pentru bunuri imobile şi mobile,

pentru

contribuabili persoane fizice/juridice, suma încasată în urma valorificării bunurilor sechestrate
fiind de 210.513 lei.
 Dosarele de insolvabilitate.
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 s-au efectuat verificări în vederea declarării stării de
insolvabilitate. În urma verificărilor au rezultat 187 procese verbale de insolvabilitate, întocmite pe
persoane fizice;
Urmare a colaborării cu Tribunalul Ialomita şi Oficiul Registrul Comerţului, Compartimentul
Executare Silită Persoane Juridice a întocmit 73 dosare de insolvabilitate în condiţiile Legii nr.
85/2014. Au fost radiate societăţile comerciale din evidenţele fiscale în urma Sentinţelor Civile prin
care s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorilor din Registrul Comerţului.
3.3 Compartiment amenzi.
În perioada anterior menţionată s-au primit spre executare silită un număr de 10.612
procese verbale de constatare a contravenţiilor dintre care, 331 au fost returnate întrucât nu
îndeplineau condiţiile legale pentru executare, 4120 au fost verificate şi restituite întrucât s-au
achitat în 48 de ore, valoarea totala a acestora fiind de 1.194.372 lei, iar un număr de 6161, cu o
valoare totală de 2.440.505 lei, au fost preluate în debit.
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3.4 Compartimentul de stabilire, urmărire şi constatare persoane juridice.
Compartimentul de stabilire, urmărire, constatare persoane juridice a emis şi soluţionat un
număr de 4325 documente dintre care:
 Certificate de atestare fiscală 1760;
 Înregistrari clădiri, terenuri, mijloace de transport proprietatea persoanelor
juridice 780;
 Radieri mijloace de transport 118;
 Cereri recalculare impozit clădire şi teren, modificări în baza de date urmare a
rapoartelor de inspecţie fiscală 630;
 Cereri pentru aplicarea scutirii conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind
Codul fiscal 12;
 Diverse comunicări catre instituţii publice (Poliţie, Judecătorie, Birouri Executori
Bancari, Birouri Executori Judecătoreşti, Direcţia Finanţelor Publice) 733;
 Solicitări de informaţii de la diferite instituţii publice în vederea clarificării şi
stabilirii reale a situaţiei fiscale 21;
 Au fost înaintate adrese agenţilor economici, în vederea clarificării situaţiei
patrimoniale, 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) 56;
 Au fost verificate 215 de declaraţii privind taxele de afişaj, reclamă şi publicitate,
taxele de firmă calculate de agenţii economici şi au fost operate în programul de
administrare a impozitelor şi taxelor locale;
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 01.01.2017-31.12.2017 în cadrul compartimentului s-au înregistrat 4325
operări (completări, modificări, înregistrări, încetări de matricole teren, clădire şi mijloace de
transport).
3.5 Compartimentul încasare impozite şi taxe (ghişee):
Număr total chitanţe emise ĩn anul 2017 – 61.753


58903 plăţi la ghişeu;



2363 plăţi cu cardul;



255 plăţi online;



232 plăţi ghişeu.ro

De asemenea a fost asigurată activitatea de arhivare a tuturor documentelor emise de către
Direcţia Impozite şi Taxe Locale.
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3.6 Compartiment Autorizare, Avizare Activităţi Comerciale .
În perioada analizată au fost eliberate 130 autorizaţii privind activitatea de alimentaţie
publică, alte activităti recreative și distractive cu respectarea regulamentului de autorizare a
activităților de alimentație publică și a prevederilor legale în materie, în vigoare.
Au fost efectuate peste 150 verificări în teren, acolo unde a fost cazul, împreună cu Poliţia
Locală, în vederea respectării cerinţelor și a prevederilor legale în materie privind
desfăşurarea activității autorizare si de ocupare a domeniului public.
S-au eliberat 230 de acorduri de ocupare a domeniului public cu respectarea prevederilor
legale în materie și a H.C.L. privind impozitele si taxele locale.
3.7 Compartimentul Control şi inspecţie fiscală
Activitatea Serviciului Inspecţie Fiscală s-a desfaşurat in conformitate cu prevederile Planului
de Inspecţie Fiscală, elaborat in baza Analizei de Risc, efectuată la finele anului 2016.
S-au efectuat inspecţii fiscale pentru un numar de 22 persoane juridice.
Inspecţia fiscală a constat în verificarea scriptică a documentelor aflate în dosarul fiscal al
contribuabilului, a rolului fiscal al acestuia, precum şi verificarea faptică la sediul
contribuabilului, a concordanţei dintre datele înscrise în declaraţiile fiscale şi cele existente în
evidenţa contabilă a acestuia.
Urmare solicitării de noi documente, s-au corectat bazele de impunere, s-au stabilit diferenţe în
sumă de 6196 lei;
Au fost verificate un număr de 65 de autorizaţii de construire, respectiv procese verbale de
recepţie, emise către contribuabili persoane fizice şi juridice, în vederea regularizării taxei de
autorizaţie şi s-au constatat diferenţe în plus, în sumă de 58.891 lei;
Au fost verificaţi 116 contribuabili persoane fizice si certificatele de urbanism ale acestora în
vederea stabilirii destinaţiei clădirilor deţinute de către aceştia stabilindu-se diferenţe în sumă de
26.873 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 masei
impozabile;
 efectuarea unor revizii a bazelor de date pe baza inspecţiilor faptice realizate la sediile
contribuabililor;
Se precizează că în anul 2017 nu au fost cazuri de evaziune fiscală care să conducă la cercetarea
penală a contribuabililor.
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Modul de realizare a obiectivelor Direcţiei Impozite şi Taxe Locale în domeniul serviciilor
oferite .
Preocupările noastre privind îmbunătățirea şi modernizarea activitaţilor proprii urmăresc
diversificarea serviciilor oferite contribuabililor urmând tendința de sincronizare cu standardele și
exigenţele actuale. Creșterea calității serviciilor oferite cetăţenilor şi implicit crearea unei imagini
favorabile instituției sunt reflectate prin implementarea sistemului de management al calităţii şi a
standardelor de control intern/managerial, prin reorganizarea spațiilor de lucru cu publicul și prin
îndeplinirea următoarelor obiective în domeniul calităţii:
Câştigarea încrederii contribuabililor, prin oferirea de servicii de calitate, concretizate prin
seriozitate și nivelul profesional ridicat al salariţilor şi în acordarea de informaţii concrete, corecte
şi în conformitate cu prevederile legale;
Pentru atingerea acestui obiectiv, în vederea uniformizării activităţii serviciilor instituţiei și
creşterea eficienței acestora, la nivelul direcţiei au fost implementate/actualizate proceduri de lucru
bazate pe legislația aplicabilă în domeniul impozitelor şi taxelor locale și pe legislaţia conexă,
inclusiv în ceea ce priveşte tratarea corespondenţei, a reclamațiilor și petiţiilor.
Eficientizarea activităţii în relațiile cu contribuabilii şi cu alte instituţii, obiectiv dus la
îndeplinire prin reducerea, cât mai mult posibil, a timpului de redactare și expediere a
răspunsurilor la adrese şi scrisori ;
Îmbunatațirea permanenta a soft-ului existent pentru a obţine rezultate performante si
eficiente pentru colectarea impozitelor i taxelor locale, cu posibilitatea adaugarii unor noi module
de lucru;
Îmbunatăţirea și actualizarea permanentă a site-ului instituției pentru a oferi posibilitatea
contribuabililor de a avea acces la informații în timp real şi corect asupra impozitelor și taxelor
locale. Site-ul instituţiei este actualizat în permanență, prin postarea de articole cuprinzand
informaţii utile contribuabililor, noutăți privind legislatia în vigoare sau modalităţile de plată;
4. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi obiective pentru perioada imediat următoare
4.1 Realizarea bugetului previzionat pentru anul 2018;
4.2 Creşterea încasarilor realizate din obligaţii de plată neachitate pană la 31.12.2017;
4.3 Deschiderea unui punct de lucru pentru desfaşurarea serviciilor de relaţii cu publicul și
de încasare a impozitelor şi taxelor locale;
4.4 Menţinerea gradului de satisfacție a contribuabililor în raport cu activitatea desfăşurată
de angajații direcției;
4.5 Îmbunatațirea permanentă a softului de gestiune a taxelor şi impozitelor;
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4.6 Implementarea declaraţiilor on-line;
4.7 Realizarea unei arhive într-un spaţiu adecvat şi proporţional cu volumul de documente
emise;
Evoluţia încasării principalelor venituri în perioada 2013-2017
mii lei
Denumirea indicatorilor

2013

2014

2015

2016

2017

Total venituri

94504,80

102748

108186

104774

115886

52084,04

53978,8

56101

56950

64874

venit

27034,70

29800

30309

32170

36256

Impozite și taxe pe proprietate

12982,20

13103

14075

13325

13437

Sume defalcate din t.v.a.

34112,31

43582

43165

41998

49468

3483,11

3566

3636

3749

3770

3301

3075

3119

2776

3150

3254

771

797

Venituri proprii

Cote şi sume defalcate din imp. pe

Taxa

pe

utilizarea

bunurilor

(impozit auto)
Venituri din proprietate (chirii şi
concesiuni)

2501,02

2433

Vânzări de bunuri și servicii
(amenzi, tx. de timbru)

3461,41

3295

1671,52

1151

Venituri din capital (venituri din
vz. bunurilor)

68

1238

Subvenţii

4311,21

3487

4849

5513

1544

Sume primite de la U.E.

3502

1701

4069

311

0
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7. Direcţia Tehnică .
Are în subordine următoarele structuri :
 Compartimentul achiziţii publice şi concesiuni;
 Compartimentul Investiţii;
 Serviciul Informatică .
A. Compartiment achiziții publice și concesiuni .
Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni asigură punerea în aplicare a prevederilor
legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice, şi anume:
1. Legea nr. 98//19.05.2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
2. Legea nr. 100/19.05.2016 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii,
cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 101/19.05.2016 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, cu modificările și completările ulterioare;
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, cu modificările și completările ulterioare;
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, cu
modificările și completările ulterioare;
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, cu modificările și completările ulterioare, 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 anuală de achiziții publice, Strategia de
contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
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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
Lege;
e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
f) realizează achiziţiile directe;
g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.
I. Misiune și obiective care trebuiau atinse în perioada de raportare .
 Utilizarea eficientă a fondurilor publice;
 Verificarea existenței fondurilor necesare pentru efectuarea achiziției;
 Încheierea de contracte de achiziții prin organizarea unor proceduri eficiente;
 Asigurarea organizării procedurilor de achiziții publice pentru toate compartimentele
Primăriei Municipiului Slobozia cu respectarea principiilor ce stau la baza atribuirii
contractelor / acordurilor cadru de achiziție publică, conform Legii nr. 98/2016 privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, întocmirea contractelor de
achiziție publică, a actelor adiționale și a rezilierilor acestora (după caz), conform legii;
 Aplicarea corectă a legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică;
 Întocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice ce va fi aprobat de Ordonatorul
Principal de Credite și de Serviciul Execuție Bugetară, pe bază bugetului aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local;
 Demararea procedurilor de achiziție publică conform legislației în vigoare corelată cu
valoarea de achiziție publică cuprinsă în Programul Anual al Achizițiilor Publice;
 Verificarea referatelor de necesitate: dacă obiectul referatului este cuprins în Programul
Anual al Achiziţiilor Publice;
 Verificarea încadrării valorii estimative în valoarea cuprinsă în bugetul aprobat;
 Verificarea cu atenție a referatelor de necesitate și a valorilor propuse pentru achiziții de
lucrări, servicii sau produse, avându-se în vedere Programul Anual al Achizițiilor Publice
și Bugetul aprobat;
 Înregistrarea referatelor primite de la compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului
Slobozia;
 Întocmirea Strategiei de Contractare aferentă fiecărei proceduri de achiziție publică;
 Întocmirea documentației de atribuire și a documentelor suport;
 Transmite spre publicare de către operatorul SEAP a invitațiilor/ anunțurilor de
participare/simplificate privind procedurile publice;
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 Descărcarea ofertelor din S.E.A.P;
 Deschiderea ofertelor depuse la procedura și întocmirea procesului-verbal de deschidere
(dacă este cazul);
 Evaluarea ofertelor;
 Întocmirea raportului procedurii de atribuire prin care comisia de evaluare hotărăște, pe
bază cerințelor de calificare și a criteriului de atribuire, ofertă inacceptabilă, ofertă
neconformă sau neadecvată, ofertă necâștigătoare și ofertă câștigatoare;
 Comunicarea către operatorii economici privind rezultatul procedurii;
 Încheierea contractului în perioada de valabilitate a ofertei;
 Transmite spre publicare de către operatorul SEAP a anunțului de atribuire;
 Asigurarea întocmirii documentelor privind înștiințarea instituțiilor cu rol de verificare și
control al achizițiilor publice, în conformitate cu prevederile legale;
 Întocmirea și transmiterea situațiilor solicitate de către autoritățile de control sau
instituțiile abilitate în acest sens.
II. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora
Din Programul Anual al Achizițiilor Publice aferent anului 2017, parte a Strategiei Anuale a
Achizițiilor Publice, s-au realizat obiectivele propuse pentru care a existat alocație bugetară, restul
achizițiilor urmând a fi finalizate în funcție de necesitatea lor și de disponibilitățile bugetare
alocate în anul 2018.
Principalele activități, în anul 2017, ale Compartimentului de Achiziții Publice și Concesiuni:
întocmirea Strategiei Anuale de Achiziții Publice și a Programului Anual al Achizițiilor Publice și
actualizarea acestora atunci cand intervin modificări, care se supun aprobării conducătorului
autorității contractante – 100%;
 întocmirea documentației de atribuire și a documentelor suport necesare efectuării
achizițiilor publice de produse, servicii și lucrări privind investițiile autorității contractante
– 90% ;
 întocmire note justificative aferente achizițiilor directe realizate offline- 100%;
 elaborarea dosarelor de achiziție publică și contractele aferente acestora-100%;
 Încheierea de contracte de achiziții prin organizarea unor proceduri de achiziție publică
sau în urma demarării unor achiziții directe- 100% ;
 Aplicarea corectă a legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică /
Acordurilor cadru;
 Numărul contractelor încheiate comparativ cu cele prevăzute în Programul Anual al
Achizițiilor Publice;
 Numărul de contracte încheiate comparativ cu cele prevăzute în Programul Anual de
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Investiții;
 Respectarea Programului Anual al Achizițiilor Publice.
III. Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la
obiectivele primăriei.
Programe prioritare desfășurate de către Compartimentul Achiziții Publice și Concesiuni sunt
prevăzute în Strategia integrată de Dezvoltare Urbană care se regăsește pe site-ul instituției
www.sloboziail.ro.
În funcție de alocațiile bugetare prevăzute în bugetul local al autorității contractante, au fost
incluse în Programul Anual al Achizițiilor Publice aferent anului 2017, următoarele proceduri de
achiziții publice:
Valoarea
Nr.
crt.

Tipul

şi

estimată

obiectul

contractului de achiziție Cod CPV
publică / acordului cadru

a

contractului/

Sursa

acordului

finanțare

Procedura

stabilită/

de instrumente

specifice

cadru, lei, fără

pentru

derularea

procesului de achiziţie

TVA
PRODUSE:
34142300-7
Achiziția de utilaje pentru 34138000-3
1

deszăpezire prin leasing 43262000-7
financiar

5.984.033,61

buget local licitație deschisă

42415100-9
66114000-2

SERVICII:
Proiectare

și

asistență

tehnică pentru obiectivul
2

de

investiții

Locuințe

Sociale Cartier Bora din

71322000-1
71356200-0

131.608,00

buget local
PNDL

procedură simplificată

Municipiul Slobozia”
Elaborare

studiu

fezabilitate
3

de

pentru

modernizarea

și 71241000-9

109.000,00

extinderea sistemului de
iluminat

public

în
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buget local procedură simplificată

Municipiul

Slobozia

în

vederea creșterii eficienței
energetice
Servicii de proiectare și
asistență

tehnică

partea

proiectantului

pentru

din

obiectivul

investiții:

de

"Extinderea

stației de tratare apă a
municipiului Slobozia în
vederea creşterii gradului
de siguranţă a tratarii
4

apei în condiţiile variaţiei
concentraţiilor

de

71322000-1
71356200-0

64.704,39

buget local procedură simplificată

poluanţi din apa brută
pentru
respectării

asigurarea
tuturor

parametrilor
potabilitate

de
conform

reglementărilor în vigoare
a apei potabile furnizate
în reţeaua de distribuție"
Realizarea documentației
de avizare a lucrărilor de
intervenții

pentru

„Reabilitarea,
modernizarea
5

conectarea

și
zonei

pietonale dintre strazile

71322500-6

67.226,89

Ialomitei și Aleea Pieții cu
acces la B-dul. Matei
Basarab, la zona extinsă
de mobilitate urbană” în
Municipiul Slobozia
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bugetul
local

procedură simplificată

Servicii de elaborare a
studiului de fezabilitate ,,Sistem
6

alternativ

mobilitate

de

urbană

79314000-8

67.226,89

71322500-6

100.840,34

și 79314000-8

100.840,34

utilizând stații automate
de

închiriere

bugetul
local

procedură simplificată

a

bicicletelor”,în municipiul
Slobozia
Realizarea documentației
de avizare a lucrărilor de
7

intervenții

pentru

,,Reabilitare căi de rulare

bugetul
local

procedură simplificată

ale transportului public"
în Municipiul Slobozia
Studiu

de

fezabilitate

pentru realizare ,, Sistem
Inteligent
8

de

Trafic

Management
Monitorizare
Soluții

Bazat

pe

Inovative”,

în

bugetul
local

procedură simplificată

municipiul Slobozia.
LUCRĂRI:
„Conductă

de

refulare

stație de pompare Cuza
1

Vodă

Zona

stație

de

Tribunal– 45232400-6

1.501.000,00 Buget local Procedură simplificată

pompare

Cărămidari”
Locuințe Sociale Cartier
2

Bora

45211000-9

6.843.752,00 Buget local Procedură simplificată

45233120-6

7457837,00

Municipiul Slobozia
Rețele
3

utilități aferente

Cartierului rezidențial în
zona Gării Noi Municipiul
Slobozia,

în

vederea
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Buget local Procedură simplificată

realizării obiectivului sistematizare pe verticală
/drumuri
,,Extindere Rețele Utilități
și Căi de Circulație în
zona

Cartier Gării Noi

din Municipiul Slobozia alimentare
4

cu

canalizare

apă, 45233120-6

menajeră

și 71322500-5

pluvială, căi de circulație 71322200-3
rutieră

și

(proiectare,
tehnică

6.495.507,27 Buget local Procedură simplificată

pietonală” 45231100-6
asistență

din

partea

proiectantului și execuție
de lucrări)
IV. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe
Aceasta nu poate fi facută de către Compartimentul de Achiziții Publice și Concesiuni pentru
cheltuielile efectuate defalcate pe programe.
V.Informații legate de procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiunile de lucrări
și servicii
În anul 2017 s-au încheiat următoarele contracte de achiziție publică: În anul 2017 au fost
încheiate 59 de contracte de achiziție publică în urma demarării procedurilor de achiziție publică
și modalității de atribuire prin achiziții directe, după cum urmează:
a) contracte de furnizare atribuite prin achiziție directă- 11 , din care:
 achiziții directe on - line realizate din catalogul electronic (S.E.A.P.)- 7;
 achiziții directe off-line 4.
b) contracte de servicii atribuite prin:
 procedură simplificată - 2;
 achiziție directă - 37, din care:
 achiziții directe on - line realizate din catalogul electronic (S.E.A.P.): 22;
 achiziții directe off-line: 15.
b) contracte de lucrări, atribuite prin: achiziție directă- 9, din care:
 achiziții directe on - line realizate din catalogul electronic (S.E.A.P.): 3;
 achiziții directe off-line: 6.
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În anul 2017, autoritatea contractantă Municipiul Slobozia, prin Compartimentul Achiziţii
Publice și Concesiuni, a organizat următoarele proceduri de achiziție publică on - line prin
S.E.A.P:
Achiziția de servicii având ca obiect „Proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de
investiții Locuințe Sociale Cartier Bora din Municipiul Slobozia”, prin aplicarea procedurii
simplificate, care a fost finalizată cu încheierea contractului nr. 61481/23.08.2017, în valoare de
82.800 lei fără T.V.A.
Achiziția de servicii având ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea
proiectantului pentru obiectivul de investiție: „Extinderea stației de tratare apă a municipiului
Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranță a tratarii apei în condițiile variației
concentrațiilor de poluanți din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor de
potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile furnizate în rețeaua de distribuție”,
prin aplicarea procedurii simplificate, care a fost finalizată cu încheierea contractului nr.
84116/15.12.2017, în valoare de 64.000 lei fără T.V.A.
A inițiat procedura simplificată de lucrări având ca obiect „Conducta de refulare stație de
pompare Cuza Vodă Zona Tribunal - stație de pompare Cărămidari”, prin publicarea în SEAP a
anunţului de participare simplificat nr. 420342/ 21.12.2017, cu valoarea estimată fără TVA de
1.501.000,00 lei, durata de derulare contract 12 luni și termen limită de depunere a ofertelor în
data de 18.01.2018.
A inițiat procedura licitație deschisă de produse având ca obiect „ACHIZIȚIA DE UTILAJE
PENTRU DESZĂPEZIRE PRIN LEASING”, prin publicarea în SEAP a anunţului de participare
nr.180327 / 04.11.2017. Valoarea serviciilor supuse licitației deschise este de 5.984.033,61 lei
defalcată pe loturi, dupa cum urmează:
Lot 1 – Autovehicule pentru deszăpezire - 3.733.613,45 lei, fără T.V.A.
Lot 2 – Tractor pentru deszăpezire – 640.336,13 lei, fără T.V.A.
Lot 3 – Utilaje pentru deszăpezire – 1.610.084,03 lei, fără T.V.A. lei.
Procedura de achiziție publică s-a anulat în SEAP în data de 20.12.2017.
A inițiat procedura simplificată organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect
,,realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru „Reabilitare, căi de rulare
ale transportului public” în municipiul Slobozia, prin publicarea în SEAP a anunțului de
participare simplificat nr.420302/20.12.2017, cu valoarea estimată de 100.840,34 lei, fără t.v.a.,
durata de derulare de 3 luni și termen limită de depunere a ofertelor în data de 08.01.2018.
A inițiat procedura simplificată organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect
”Extindere Retele Utilități și Căi de Circulație în zona Cartier Gării Noi din Municipiul
SLOBOZIA - alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație rutieră și
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pietonală” (proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări)”, prin
transmiterea spre validare de către A.N.A.P. a documentației de atribuire, cu valoarea estimată de
6,495,507.27 lei, fără T.V.A., durată de derulare de 24 luni, având termen limită de depunere a
ofertelor în data de 06.03.2018.
 A inițiat procedura simplificată organizată în vederea atribuirii contractului având ca
obiect „Proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții Locuințe Sociale Cartier Bora
din Municipiul Slobozia”, prin publicarea în S.E.A.P. a anunțului de participare simplificat nr.
405052 / 11.05.2017, cu valoarea estimată de 131,608.00 lei, fără T.V.A., durata de derulare de 5
luni, procedură finalizată prin semnarea contractului nr. 61481 / 23.08.2017 în valoare de 82.800
lei, fără T.V.A.
 A inițiat procedura simplificată organizată în vederea atribuirii contractului având ca
obiect Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate - „Sistem alternativ de mobilitate urbană,
utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor” în Municipiul Slobozia, prin transmiterea spre
validare de către A.N.A.P. a documentației de atribuire în S.E.A.P., cu valoarea estimată de
67,226.89 lei, fără T.V.A., durata de derulare de 3 luni și termen limită de depunere a ofertelor în
data de 19.02.2018.
Personalul din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice și Concesiuni a întocmit și
actualizat Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2017 și anexa acestuia cu privire la
achizițiile directe.
În ultimul trimestru al anului 2017, 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 2018, care cuprinde
totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă
intenţionează să le atribuie în decursul acestuia.
De asemenea, au fost întocmite diverse situații privind achizițiile, solicitate de
Compartimentul Relații cu Media și Transparență Decizională .
Autoritatea contractantă a derulat achiziții directe on-line și off-line, astfel:
- achiziții directe de produse în număr de 118, în valoare totală de 688.330,69 lei fără T.V.A.
- achiziții directe de servicii în număr de 117, în valoare totală de 1.654.463,62 lei fără T.V.A.
- achiziții directe de lucrări în număr de 14, în valoare totală de 309.491,00 lei fără T.V.A.
6. Priorități pentru perioada următoare
a) elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca
instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;
b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau,
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în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de
ordonanţa de urgenţă;
d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.
2. Compartiment Investiţii, Lucrări Publice
1.Misiune si obiective:
Misiunea Compartimentului Investiții, Lucrări Publice este ca, împreună cu celelalte servicii
din cadrul Direcției Tehnice să ofere servicii publice de calitate cetățenilor Municipiului Slobozia
în condiții de eficiență, prin efectuarea de acțiuni pentru îmbunătățirea infrastructurii municipiului.
Misiunea Compartimentului Investiții, Lucrări Publice este aceea de regenerare urbană a
Municipiului Slobozia în speța, reabilitarea spațiului fizic, urmat de faza de dezvoltare economică
și de preschimbare în bine a mediului social.
Compartimentul Investiții, Lucrări Publice colaborează cu Serviciul Execuție Bugetară-ANL
la soluţionarea problemelor legate de decontarea lucrărilor şi transmiterea, pe baza proceselor
verbale de recepţie, a valorii finale a obiectivelor recepționate.
Compartimentul Investiții, Lucrări Publice asigură atât urmărirea derulării corecte a
contractelor de lucrări în vederea execuției investițiilor, precum şi a contractelor de prestări
servicii conexe acestora, până la faza încheierii recepției finale, inclusiv eliberarea garanțiilor, dar
și inițierea demersurilor necesare inițierii unei investiții privind fundamentarea, oportunitatea și
necesitatea execuției acesteia.
Compartimentul Investiții, Lucrări Publice asigură organizarea, pregătirea și efectuarea
recepțiilor la terminarea lucrărilor și a recepțiilor finale pentru obiectivele de investiții realizate de
Municipiul Slobozia și aprobate de Consiliul Local al Municipiului Slobozia.
2.Indicatori de performanță

 Corectitudinea urmăririi derulării contractelor încheiate în vederea realizării lucrărilor/
serviciilor: realizat 100%.

 Gradul de implicare cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în
construcții, în coordonarea verificărilor pe teren a execuției lucrărilor, personal și prin
proiectanți, inspectori și diriginți de şantier autorizați în vederea soluţionării
neconformităţilor și deficienţelor semnalate: realizat 100%.
 Gradul de implicare cu respectarea H.G.R.nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului
privind recepţia construcţiilor, în realizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și a
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recepțiilor finale ale obiectivelor de investiții finalizate;
 Numărul de necesităţi identificate în materie de infrastructura fizică și corelarea judicioasă
cu resursele financiare în vederea respectării termenului contractual şi a parametrilor
calitativi corespunzători lucrărilor : realizat 90%.
 Respectarea termenului de răspuns cu privire la corespondenţa cu petenţi, instituţii și
societăţi: realizat 100%.
 Verificarea stadiilor de realizare a obiectivelor de investiții, în concordanță cu
documentațiile primite.
 Lipsa erorilor la derularea contractelor de investiții, precum și prestării de servicii conexe
acestora, în vederea încheierii recepției finale, inclusiv eliberarea garanțiilor.
3.Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora

la

obiectivele Primăriei .
Pe parcursul anului 2017, Compartimentul Investiții, Lucrări Publice în colaborare cu
Serviciul Execuție Bugetară-ANL a colectat și prelucrat date în vederea demarării realizării
obiectivelor de investiții, date care au stat la baza întocmirii listei de investiții, parte integrantă
din bugetul anual de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Pe parcursul anului au fost efectuate
rectificări bugetare, care au completat/modificat lista de investiții, anexa la bugetul de venituri și
cheltuieli. În anul 2017 s-au finalizat și recepţionat lucrările de execuție la următoarele obiectivele
de investiții:
1. Cămine de racord la canalizare în Cartier Slobozia Nouă, lucrări executate de S.C.
AGROFERMA S.R.L. Gheorghe Doja în baza Contractului de lucrări nr. 61.022 din
21.09.2015 și recepționate prin Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.
40719/03.05.2017;
2. Grădinița cu 200 locuri cartier Pepinieră din Municipiul Slobozia, lucrări executate de
S.C. OYL COMPANY S.R.L. Slobozia în baza Contractului de lucrări nr.
29379/29.07.2009 și recepționate prin Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.
57571/28.07.2017;
3. Execuție instalație de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu pentru obiectivul
Grădinița cu 200 locuri cartier Pepinieră, lucrări executate de S.C. JUMP S.R.L.
Slobozia în baza Contractului de lucrări nr. 39470 din 26.04.2017 și recepționate
prin Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 52448/29.06.2017;
4. Sistematizare pe verticală la Grădinița cu 200 locuri cartier Pepinieră, lucrări
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executate de S.C. OYL COMPANY S.R.L. Slobozia în baza Contractului de lucrări nr.
50465 din 21.06.2017 și recepționate prin Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.
50465 din 21.06.2017;
5. Rețele edilitare și de circulație Cartier Pepinieră Municipiul Slobozia, lucrări executate
de S.C. CONSTRIF S.A.

Slobozia în baza Contractului

de lucrări nr.

29970/08.09.2006 și recepționate prin Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.
44210/18.05.2017.
Pe parcursul anului 2017 au fost monitorizate contractele de lucrări aferente
următoarelor obiective de investiții aflate în derulare:
1. Realizare instalație de iluminat public și curenți slabi cartier Gării Noi – conform
Contractului de lucrări nr. 75702 din 02.11.2016, încheiat cu S.C EURO-AUDIT SERVICE
S.R.L.Târgoviște;
2. Reţele de aducţiune apă Staţia de Tratare – zona Parc. Reţele de echilibrare zona Parc
MB – Bl.B36 – bd. Chimiei – Casa de cultură – conform Contractului de lucrări
nr.44789 din 09.06.2015, încheiat cu S.C RECON & DOJE S.R.L. Bucureşti.;
3. Reabilitarea funcţională Piaţa Revoluţiei – conform Contractului de lucrari nr.48.231
din 15.07.2014 încheiat cu Asocierea S.C Antrepriza de Constructii Montaj nr.4 S.A.
Bucureşti, S.C Compania Romprest Service S.A. Bucureşti, T.I.A.B. S.A. şi S.C.
OCTAGON CONTRACTING& ENGINEERING S.A. Bucureşti;
4. Rețele utilități aferente cartierului rezidențial zona Gării Noi din municipiul Slobozia canalizare menajeră și pluvială – conform Contractului de lucrări nr. 39929 din
07.05.2015, încheiat cu S.C. CONCIVIC S.R.L.
Pe parcursul anului 2017 au fost realizate recepţiile finale la următoarele obiective de
investiții:
1. Centrul Naţional de Informare și Promovare Turistică Slobozia, judetul Ialomița în
baza Procesului verbal de recepție finală nr. 61150/22.08.2017;
2. Transformare centrală termică în sediu S.C. URBAN S.A. – rest de executat în baza
Procesului verbal de recepție finală nr.30155/14.03.2017;
3. Racord la reţeaua de energie electrică a platformei IMM în baza Procesului verbal de
recepție finală nr. 27104/09.03.2017;
4. Sala de gimnastică Şcoala Generală nr.5 cartier Slobozia Nouă din Municipiul
Slobozia - în baza Procesului verbal de recepţie finală nr. 38664/21.04.2017.
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Alte acţiuni:
1.

Monitorizare Contract de servicii încheiat cu S.C. SARMIS COLUMNA

S.R.L.București pentru “Servicii de elaborare a documentației tehnice necesară , în
vederea obținerii autorizației (avizului) de securitate la incendiu (I.S.U.) pentru Clădire
Centru Comercial Bazar”;
2.

Elaborare referat de necesitate şi caiet de sarcini pentru contractarea lucrărilor de

execuţie a obiectivului de investiții Conducta de refulare de la Stația de pompare CuzaVodă zona Tribunal la Stația de Pompare Cărămidari;
3. Finalizare execuție lucrări de deviere LES JT în zona construirii bl. ANL, Str. Viilor,
Slobozia în vederea eliberării amplasamentului obiectivului de investiții “Construire
locuințe ANL în regim de închiriere pentru medici”;
4.

Inițiere demersuri către operatorul regional pentru extinderea rețelei de alimentare

cu energie electrică pe strada Panduri din cartierul Gării Noi , Municipiul Slobozia ;
5.

Finalizare execuţie lucrări extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale în

Municipiul Slobozia pe străzile Pogoane, Dropiei și Prelungirea Măgurii din cartierul
Gării Noi;
6.Verificarea documentaţiei tehnice necesară organizării licitaţiilor pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publica, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
În acest sens, au fost efectuate demersurile necesare (întocmire, transmitere, aprobare
referate, adrese, etc. ) în vederea continuării investițiilor aflate în derulare și pentru inițierea
celor noi propuse a fi realizate în Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2017, fiind
întreprinse acțiuni pentru:
1. Rețele utilități aferente cartierului rezidențial zona Gării Noi Municipiul Slobozia, în
vederea realizării obiectivului - sistematizare pe verticală/drumuri” - Actualizare
Proiect nr.39/2009 - emitere Certificat de urbanism;
2. Locuințe sociale cartier Bora Municipiul Slobozia – încheiat elaborare Proiect tehnic
și detalii de execuție;
3. Înființare și amenajare cimitir uman nou în Municipiul Slobozia - elaborare Studiu de
Fezabilitate;
4. Extinderea Stației de tratare apă a Municipiului Slobozia – elaborare Studiu de
Fezabilitate;
5. Sala de sport polivalentă Municipiul Slobozia - elaborare Studiu de Fezabilitate;
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6.

Extindere rețele de utilități și căi de circulație în zona cartier Gării Noi din
municipiul Slobozia – Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de
circulație rutieră şi pietonală - elaborare Proiect tehnic și detalii de execuție;

7.

Utilități locuințe ANL în regim de închiriere pentru medici, Slobozia - elaborare
Studiu de Fezabilitate;

Urmărirea, pe teren, a lucrărilor de execuţie şi respectarea cu stricteţe a prevederilor
normativelor în vigoare.
Deşi, în conformitate cu prevederile legale, au fost contractate servicii de dirigenţie de
şantier pentru lucrările executate, în vederea asigurării calităţii pentru lucrările efectuate,
personalul Compartimentului Investiţii, Lucrări Publice a urmărit îndeaproape derularea execuției
lucrărilor, prin vizite regulate la fiecare obiectiv în parte. Astfel, în cursul anului 2017 toate
obiectivele aflate în lucru au fost controlate pe parcursul execuţiei lucrărilor de către
Compartimentul Investiții, Lucrări Publice.
În urma verificărilor efectuate pe teren și pe baza raportului de activitate întocmit de
diriginţii de şantier, au fost verificate, în vederea asigurării legalităţii și veridicitătii, situaţiile de
lucrări înaintate, spre decontare, de către operatorii economici cu care Municipiul Slobozia are
încheiate contracte de lucrări. De asemenea, au fost întocmite și semnate 5 procese verbale de
recepţie la terminarea lucrărilor și 4 procese verbale de recepţie finală, fiind menținută, în
permanență, legătura cu reprezentanții executanţilor și diriginţii de şantier.
Rezolvarea, în limita competenţelor, a solicitărilor sosite prin corespondenţa scris sau
electronică:
Pe parcursul monitorizării derulării contractelor aflate în gestiunea Compartimentului
Investiții, Lucrări Publice s-a purtat corespondenţă, îndeosebi pe tema problemelor legate de
monitorizarea contractelor de execuţie lucrări și a contractelor de prestare a serviciilor, cu privire
la : situaţii de lucrări, procese verbale de predare-primire amplasament, ordine de
începere/sistare/reluare, cereri de eliberare de certificate de urbanism și autorizaţii de construire,
cereri pentru eliberare de avize de la operatorii de utilități, adrese de răspuns pentru solicitările
unor instituţii publice sau autorităţi naţionale (Consiliul Judetean Ialomiţa, Instituiţia Prefectului
Judeţului Ialomiţa, Agenţia Naţională pentru Locuinţe, Compania Naţională pentru Investiţii, etc )
sau instituţii de presă (ziarul Ştirea, Curierul Ialomiţean, etc.).
În cursul anului 2017, personalul din cadrul Compartimentului Investiţii, Lucrări Publice
a participat la întocmirea și avizarea documentaţiilor ( pentru ISC, A.P.M., Enel, Distriga. ), fiind
întocmite documentele necesare obţinerii Acordurilor/Avizelor pentru lucrările de execuţie a
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obiectivelor de investiţii ( construirea de unităţi de învăţământ și unităţi locative sociale, extindere
reţele de utilităţi (apă, canal, gaze natuale, energie electrică, iluminat public ).
Iniţierea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind
aprobarea/ modificarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de
investiţii:
Pe parcursul anului 2017 au fost întocmite documentaţii și rapoarte de specialitate la
proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării de lucrări de investiţii pentru lucrări de
construire unităţi locative sociale, extindere reţele de utilităţi (apă, canal, gaze naturale, energie
electrică, de iluminat public), îmbunătățirea calităţii apei potabile pentru Municipiul Slobozia, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008

a

Hotărârii Guvernului nr.

907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente
investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii și lucrări de intervenţii.
4. Priorităţi pentru perioada următoare:
Finalizarea în anul 2018, a lucrărilor de execuție pentru următoarele obiective de
investiţii aflate în derulare:
1.Realizare instalaţie de iluminat public și curenţi slabi cartier Gării Noi ;
2. Reţele de aducţiune apă Staţia de Tratare – zona Parc. Reţele de echilibrare zona Parc MB –
Bl.B36 – bd. Chimiei ;
3. Reabilitarea funcţională Piaţa Revoluţiei ;
4. Reţele utilităţi aferente cartierului rezidenţial zona Gării Noi din Municipiul Slobozia canalizare menajeră și pluvială ;
Contractarea lucrărilor de execuţie și a serviciilor aferente acestora (dirigenţie de şantier,
audit, publicitate, asistenţă tehnică proiectant) pentru realizarea următoarelor obiective de
investiţii:
1.

Rețele utilități aferente cartierului rezidențial zona Gării Noi Municipiul Slobozia, în

vederea realizării obiectivului - sistematizare pe verticală/drumuri;
2.

Locuințe sociale cartier Bora Municipiul Slobozia ;

3.

Înființare și amenajare cimitir uman nou în Municipiul Slobozia;

4.

Extinderea Stației de tratare apă a Municipiului Slobozia;
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5.

Extindere rețele de utilități și căi de circulație în zona cartier Gării Noi din Municipiul

Slobozia – Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, căi de circulație rutieră şi
pietonală;
6.

Reţele de utilităţi cartier Gării Noi – infrastructură drumuri;

7.

Utilităţi locuinţe ANL în regim de închiriere pentru medici, Slobozia;

8.

Realizare conductă de refulare de la Stația de pompare Cuza-Vodă zona Tribunal la Stația

de Pompare Cărămidari;
9.

Extindere și reabilitare străzi în Municipiul Slobozia;

10. Extindere reţea de alimentare cu energie electrică și iluminat public în Municipiul Slobozia;
11.Realizare lucrări de construire necesare îndeplinirii măsurilor care se împun pentru obţinerea
autorizaţiei de securitate la incendiu pentru Clădire Centru Comercială Bazar;
V. Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora .
La capitolul nerealizări putem puncta situaţia obiectivului de investiţii – Reabilitare funcţională
Piaţa Revoluţiei afectată datorită intrării în insolvenţă a antreprenorului executant al lucrării S.C.
Antrepriza Construcţii Montaj nr.4, Bucureşti .
VI.Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii și influenţa acesteia asupra activităţii

întregului

Aparat de lucru al Primarului Municipiului Slobozia
1. Monitorizarea permanentă a activităţii;
2. Comunicare bazată pe feedback între direcțiile primăriei;
3. Planificarea și organizarea activităţii;
4. Prioritizarea activităţilor;
5. Perfecționarea continuă a personalului instituţiei prin identificarea resurselor financiare
necesare realizării acestui scop;
6. Gestionarea și alocarea eficientă a resurselor umane, financiare și materiale în funcţie de
activităţile prioritizate;
7. Creşterea calităţii serviciului public prin buna administrare în realizarea interesului public,
astfel încât sa contribuie la eliminarea birocraţiei;
8. Dezvoltarea procedurilor de control managerial şi a resurselor umane ale instituţiei;
9. Diversificarea şi extinderea programelor;
10. Dezvoltarea unui sistem informatic în vederea păstrării in condiţii corespunzătoare a
documentelor pe suport electronic.
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3. Serviciul informatică şi relaţii cu publicul.
I. Misiune și obiective care trebuiau atinse în perioada de raportare
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. Activități evaluate:
 Dezvoltarea sistemului informatic al C. L. Municipiul Slobozia;
 Suport tehnic, instalare, configurare și exploatare hardware și software;
 Coordonarea şi supravegherea funcționării sistemului informatic;
 Implementare și asistența tehnică software;
 Salvare și arhivare date;
 Pregătire și asistență tehnică utilizatori;
 Managementul documentelor în cadrul instituției;
 Asistența și îndrumarea cetățenilor privind furnizarea serviciilor publice.
În prezent serviciul Informatică şi Relaţii cu Publicul are următoarea componenţă:
Informatică

- 5 persoane

Relaţii cu publicul

- 7 persoane

Pe parcursul anului 2017 s-au efectuat următoarele activități:
Dezvoltarea sistemului informatic
 Instalare, configurare, exploatare hardware și software
- instalare și reinstalare sisteme de operare, aplicații

>100 intervenții

> 500 ore

- intervenții on site, întreţinere, constatări și depanări

>2000 intervenţii

>3500 ore

 Coordonarea funcționării sistemului informatic
 înlocuirea și completarea unor echipamente active de rețea și software pentru
îmbunătăţirea funcționarii și securității sistemului informatic >100;
 propuneri privind organizarea şi gestionarea informațiilor >20;
 propuneri și prezentări de soluții informatice >5;
 Implementare şi asistenţa tehnică software:
 Servicii de implementare soluții,configurare >500 ore;
 Asistență tehnică software utilizatori;
>4000 intervenții

>3500 ore;

 migrări de date >50;
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- procesarea iregistrărilor şedinţelor CLMS;
- procesarea unor documente specifice(diplome, rapoarte, etc.)
 Pregătire și asistență tehnică utilizatori:
 proceduri noi și actualizări de proceduri pentru exploatarea corespunzătoare a sistemului
informatic >50.
 Salvare şi arhivare date
 salvarea periodică a datelor cca. 200 GB.
 Management documente:
 Gestionarea a peste 85.000 documente/53.000 exclusiv cele automate.
 Gestionarea a peste 35.000 de trimiteri poștale.
 Peste 1500 de mesaje e-mail.
 Actualizare site și afișare documente, anunțuri, HCL, şedinţele CL > 1000 pagini.
 Asistenţa şi îndrumarea cetăţenilor privind furnizarea unor servicii publice:
- asistarea a peste 5.000 de cetățeni pentru rezolvarea diferitelor solicitări adresate insituției.
II. Indicatori de performanţă şi stadiul îndeplinirii obiectivelor specifice .
Obiectiv

Indicator

Valoare propusă Valoare

Observaţii

realizată
Dezvoltarea

sistemului Valoare

100%

75%

Măsuri

100%

98%

Măsuri

100%

95%

Măsuri

100%

100%

Cca 250 GB/lună

100%

100%

Managementul documentelor 53000 documente

53000

100%

Asistenţă

100%

100%

informatic, proiectarea şi/sau conform buget alocat
achiziţia

de

aplicaţii

software;
Instalare,

configurare

exploatare

hardware

şi Solicitări
şi >2000

software
Coordonarea

şi Solicitări >125

supravegherea

funcţionării

sistemului informatic
Implementare

şi

asistenţa Solicitări >4000

tehnică software utilizatori
Salvare şi arhivare date
şi

îndrumare 5000 cetăţeni

cetăţeni
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Măsuri

1. Probleme semnificative constatate:
a. neconformităţi -acţiuni corective/preventive
 acţiuni corective asupra aplicaţiilor pentru conformitatea cu legislaţia nou apărută;
b. petiţii– 15, conform raport nr. 6419/31.01.2018, anexat;
c. propunere dezvoltare GIS.
2. Concluzii
În general se poate spune că toate solicitările privind funcționarea sistemului informatic și a
sistemului de management al documentelor au fost rezolvate în totalitate.
Proiectele de dezvoltare au fost finalizate în cea mai mare parte însă unele dintre ele nu s-au putut
finaliza datorită planificării anuale nepotrivite sau necorelarii unor informaţii cu alte
compartimente.
3 . Măsuri corective și propuneri pentru îndeplinirea obiectivelor pe anul 2018
Obiectiv

Responsabil

Termen

Reglemetari locale/propuneri HCL

Şef serviciu

permanent

Îmbunătăţiri aplicații și sistem informatic

Şef serviciu

permanent

Dezvolatarea sistemului informatic

Şef serviciu

Conform program aprobat

Reglementari locale/propuneri HCL/ proceduri:
 propuneri privind corelarea şi exploatarea integrată a informaţiilor;
 dezvoltarea sistemului de proceduri

şi regulamente privind explotarea sistemului

informatic;
 Îmbunătăţiri aplicaţii și sistem informatic;
 dezvoltare de software in-house pentru automatizarea unor procese interne;
 soluții reducere cheltuieli listare;
 actualizare software pe baza cerinţelor compartimentelor;
 interoperabilitatea cu alte sisteme externe;
 Dezvoltarea sistemului informatic şi îmbunatăţirea relaţiei cu cetăţenii;
 achiziție echipamente rețea pentru imbuntățirea traficului;
 achiziție software conform programului aprobat- parcări, ANL ;
 reconstrucție site instituție;
 reamenajare compartiment relații cu publicul.
Se propune deasemenea planificarea comună a unor proiecte pentru o mai bună corelare a
informațiilor.
Resurse necesare:
- personal de specialitate;
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- pregătirea profesională de specialitate a salariaţilor;
- echipamente de calcul şi de rețea.
III .Structura de cheltuieli pe anul 2017
Structura cheltuielilor pe anul 2017 arată ca în tabelul următor:
Total cheltuieli, din care:

336,776.96

-servicii

197,491.92

-obiecte de inventar

54,299.46

-materiale

30,690.43

-cheltuieli de capital

54,295.96

Din valoarea cheltuielilor de capital suma de 37505.13 lei se va achita în anul 2018, ca urmare a
finalizării contractului în acest an.
În aceste cheltuieli nu sunt cuprinse cheltuielile corespunzătoare contractelor derulate exclusiv de
alte compartimente(taxe și impozite,contabilitate, telefonie mobilă, registrul agricol și o parte din
corespondență-decizii de impunere,scrisoare primar).
Pentru anul 2017 s-a propus un buget de 585.000 lei. Din acest buget nu au fost derulate 2
proiecte, amenajare spațiu relații cu publicul și amenajare spațiu Slobozia nouă(amenajare+sistem
de securitate) și cursurile de perfecționare, cu o valoare totală prevăzută de 30.000 lei.
Bugetul astfel derulat se consideră a fi de 455.000 lei. În acest context, comparativ cu sumele
cheltuite, se constată că bugetul propus a fost realizat în proporție de 60%.
Concluzii
Bugetul anului 2017 a avut scopul de a asigura îmbunatăţirea funcţionării sistemului
informatic, condiții mai bune pentru informarea cetățenilor și amenajarea corespunzătoare pentru
derularea relațiilor cu publicul.
Deși cea mai mare parte a obiectivelor au fost realizate, altele nu au fost îndeplinite
datorită planificării și alocării de resurse în ultima parte a anului, lucru care a condus fie la
nerealizare fie la întârzieri în execuție.
Economia obținută rezultă din utilizarea rațională a resurselor și achiziții mai ieftine.
Achiziția unor produse mai ieftine din păcate are și efecte asupra calității produselor, cum
este cazul cartușelor de toner, unde , deși s-au luat măsuri severe la achiziție, calitatea acestora a
lăsat de dorit, acest lucru ducând inclusiv la deteriorarea echipamentelor.
Pentru anul 2018 se propune o planificare mai atentă a realizării obiectivelor astfel încât
cele cu durata de realizare mai mare să fie prevăzute în prima parte a anului iar celelate în a doua
parte.
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Pentru anul 2018 se urmăresc 3 obiective principale:


reamenajarea spațiului destinat relațiilor cu publicul;



îmbunatăţirea serviciilor electronice destinate cetățenilor și cele pentru uz

intern, fie prin achiziție, fie prin dezvoltare proprie;


scăderea cheltuielilor administrative.

Implementarea proiectelor IT și în activitatea de relații cu publicul
Serviciul Informatică și Relații cu publicul desfășoară două tipuri de activități:
 activitatea de funcționare curentă impusă de legislația și regulamentele în
vigoare;
 activitatea de dezvoltare a celor servicii, pentru îmbunătățirea activității
interne și a relațiilor cu cetățenii;
Pe parcursul anului 2017 Serviciul informatică și Relații cu publicul a derulat și finalizat
următoarele proiecte:
1.

Achiziție echipamente de calcul, de rețea și software utilitar ;

2.

Achiziție sistem video prezentare sala de consiliu;

3.

Soluții acces DRPCIV și ANAF pentru DITL;

4.

Dezvoltare aplicaţii interne registrul auto şi registrul agricol;

5.

Achiziție servicii de arhivare și arhivare electronică(DITL);

6.

Propunere și caiet de sarcini GIS;

7.

Achiziție servicii de migrare date server-e;

8.

Contribuție Regulament parcări rezidențiale.

O parte din proiectele demarate nu au putut fi finalizate dotorită unor întârzieri sau schimbări de
obiective:
1.Amenajare spații relații cu publicul – lucrări achiziționate și neonorate
Explicații:


achiziția avea termen de livrare pe 06.12.2017;



contactați de noi pe 11.12.2017 au spus că nu pot onora comanda până la sfârșitul
anului (adresa 158/15.12.2017);

Propunere – reluare proiect în 2018.
2.Soluție software GIS – schimbare de obiectiv
Explicații
 depus caiet de sarcini pe 04.05.2017 și 19.05.2017, corectat pe 09.06.2017 și nepromovat
la achiziție în varianta propusă;
 schimbat în obiective independente și preluat de alt serviciu;
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Propunere – reanalizare cerințe instituționale și decizie.
3. Soluție urbană WiFi – amplasare 4 puncte HotSpot în oraș
Explicații
 solicitare din partea conducerii pe 18.09.2017;
 solicitat oferte pe 19.09.2017;
 3 vizite de lucru din partea unor furnizori;
 ultima ofertă primită 20.11.2017 cu limită termen contract 31.12.2017.
Propunere - reluare proiect 2018 imediat după aprobarea bugetului.
4. Modernizare site web
Explicații
 site funcțional dar neactualizat din lipsă informații;
 solicitat informații compartimente adresa 75703/31.10.2017;
 răspunsuri de la 3 compartimente.
Propuneri – reluare.
5. Soluție cod de bare inventariere
Explicații:
 primit și prelucrat date;
 elaborare, testare soluție cod de bare , etichete code bare;
 distribuit etichete, liste și fișiere inventare;
 constatat diferențe faptice și transmis spre corectare;
Propunere – analiza comisia inventariere, corectare evidențe și reluare proces.

9. Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului .
Procese evaluare – activităţi privind urbanismul şi amenajarea teritorială
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
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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.
2. Misiune şi obiective realizate în anul 2017 .
H.C.L. nr. 2 din 26.01.2017 - privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2016 a nivelului
superficiilor redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului
Slobozia.
- în evidență.
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H.C.L. nr.9 din 26.01.2017 - 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. nr. 10 din 26.01.2017 - privind completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea
inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare,
cu o nouă poziție, respectiv nr. 1588 .
- în evidență.
H.C.L. nr. 11 din 26.01.2017 - privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul
public al Municipiului Slobozia.
- în evidență.
H.C.L. nr. 20 din 23.02.2017 - privind retragerea dreptului de folosinţă a unui teren acordat
pentru construirea unei locuinţe în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările
ulterioare.
- în evidență.
H.C.L. nr. 22 din 23.02.2017 - privind rectificarea 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. nr. 24 din 23.02.2017 - privind aprobarea documentației P.U.Z. – „Construire Locuinţe
Sociale În Cartierul Bora” Slobozia, strada Prelungirea Măgurii, lot 2.
- în evidență.
H.C.L. nr. 25 din 23.02.2017 - Privind Aprobarea Documentației P.U.Z. – „Construire Staţie
Epurare, Șos. Amara Nr. 2(Dn 2c).
- în evidență.
H.C.L. nr. 26 din 23.02.2017 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Schimbare
destinație din spațiu de locuit în spațiu comercial” – Aleea Nordului, bloc V9, scara B, apartament
3.
- în evidență.
H.C.L. nr. 27 din 23.02.2017 - privind închirierea unui teren în suprafață de 513 mp situat în
Municipiul Slobozia, strada Redutei nr. 22, către domnul Dumitrașcu Dănuț .
- revocată prin H.C.L. nr. 78 din 27.04.2017 .
H.C.L. nr. 28 din 23.02.2017 - privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu – „
SUPERFICIE PENTRU AMENAJARE ACCES LA CENTRUL DE AFACERI SC CARGO SRL” –
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B-dul Chimiei nr. 2
- în evidență.
H.C.L. nr. 31 din 16.03.2017 - privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în
suprafață de 1227,00 mp. aflat în proprietate privată a Municipiului Slobozia, situat în Municipiul
Slobozia, șoseaua Brăilei, județil Ialomița, CF nr. 37982, către SC MOBILA S.A. Slobozia.
- încheiat și ridicat contractul de concesiune.
H.C.L. nr. 49 din 28.03.2017 - 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. nr. 52 din 28.03.2017 - privind dezmembrarea unui imobil, aparţinând domeniului public al
Municipiului Slobozia, situat în Municipiul Slobozia, strada Școlii, nr. Cadastral 34433 .
-rezolvat.
H.C.L.

nr.

54

din

28.03.2017

-

privind

modificarea

și

completarea

H.C.L.

nr.

104/28.07.2011privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu
modificările şi completările ulterioare.
- în evidență.
H.C.L. nr. 55 din 28.03.2017 - referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 103/27.07.2011
privind modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
- în evidență.
H.C.L. nr. 56 din 28.03.2017 - privind transmiterea în folosință gratuită a unui teren în suprafață
de 379,00 mp, către Agenția Națională pentru Locuințe.
H.C.L. nr. 74 din 27.04.2017 - privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în
suprafață de 405,00 mp. aflat în proprietate privată a Municipiului Slobozia, strada Lacului,
județul Ialomița, către S.C. ADMET SRL Slobozia .
- încheiat și ridicat contractul de concesiune.
H.C.L. nr. 75 din 27.04.2017 - privind modificarea HCL nr. 104/2014 prin care se aprobă
concesionarea prin licitație publică a terenului aferent Parcului Industrial IMM Slobozia.
- modificat în caietul de sarcini pentru licitație.
H.C.L. nr. 76 din 27.04.2017 - privind închirierea unui teren în suprafață de 27,00 mp situat în
Municipiul Slobozia, strada Lacului, zona bloc U16, către S.C. NET-I COM S.R.L.
- încheiat și ridicat contractul de închiriere.
H.C.L. nr. 77 din 27.04.2017 - privind aprobarea listei terenurilor disponibile pentru atribuire în
folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003 .
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- în evidență.
H.C.L. nr. 78 din 27.04.2017 - referitoare la revocarea H.C.L. Slobozia nr. 27/23.02.2017.
- în evidență.
H.C.L. nr. 81 din 27.04.2017 - referitoare la modificarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind
aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările
ulterioare.
- în evidență.
H.C.L. nr. 82 din 27.04.2017 - privind modificarea Capitolului II Art.1 al contractului de
concesiune nr. 378/18.11.1994 .
- incheiat act aditional la contract.
H.C.L. nr. 83 din 27.04.2017 - referitoare la completarea H.C.L. nr. 103/27.07.2011 privind
modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2001, cu modificările şi
completările ulterioare .
- în evidență.
H.C.L. nr. 84 din 27.04.2017 - privind solicitarea Municipiului Slobozia pentru trecerea din
domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a bunurilor
imobile ce formează „Centrul de plasament nr. 5 Slobozia .
- în evidență.
H.C.L. nr. 95 din 30.05.2017 - privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit al unui
teren în suprafață de 300 mp. situat în Municipiul Slobozia, strada Ionel Perlea, nr. 93, către
Asociația Națională a Laringectomizaților Total din România.
- litigiu .
H.C.L. nr. 96 din 30.05.2017 - privind darea în administrare a imobilului – „Sală de gimnastică
Școala Generală nr. 5” situat în Municipiul Slobozia, strada Școlii, cartier Slobozia Nouă, către
Școala Generală nr. 5 .
- rezolvat.
H.C.L. nr. 97 din 30.05.2017 - privind aprobarea Plan urbanistic zonal (PUZ) - ,,LOCUINȚE ANL
ETAPA a III-a, ZONA NORD” – SLOBOZIA, situat în municipiul Slobozia, strada George Enescu
- în evidență.
H.C.L. nr. 98 din 30.05.2017 - privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu – „
EXTINDERE LOCUINȚĂ” – zona Pepinieră, strada Ulmului nr. 8
- în evidență.
H.C.L. nr. 99 din 30.05.2017 - privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu – „CONSTRUIRE
PARCARE” - Șoseaua Brăilei, nr. 5
- în evidență.
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H.C.L. nr. 100 din 30.05.2017 - privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DE SERVICIU P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE” - strada Dumbrava Roșie,
nr. 1-2
- în evidență.
H.C.L. nr. 101 din 30.05.2017 - privind modificarea HCL nr. 35/2005 privind concesionarea fără
licitație publică a unor suprafețe de terenuri situate pe str. Nisipuri, nr. 2, aferente construcțiilor
proprietate S.C. PRESCON S.A. vândute persoanelor fizice și juridice urmare lichidării societății.
- încheiat acte adiționale la contractele de concesiune.
H.C.L. nr. 102 din 30.05.2017 - privind aprobarea efectuării operațiunilor notariale de alipire a
două terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia.
- rezolvat.
H.C.L. nr. 103 din 30.05.2017 - privind aprobarea efectuării operațiunilor notariale de
dezmembrare a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia .
- rezolvat.
H.C.L. nr. 104 din 30.05.2017 - 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. nr. 105 din 30.05.2017 - privind scoaterea din conservare a unui teren în suprafață de
1830 mp. și alipirea la actuala incintă a Cimitirului Municipal Bora.
- revocată .
H.C.L. nr. 115 din 29.06.2017 - referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr.
104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu
modificările și completările ulterioare.
- în evidență. (modificată prin H.C.L. nr. 145 din 27.07.2017).
H.C.L. nr. 116 din 29.06.2017 - privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în
suprafață de 2410,00 mp, aflat în proprietate privată a Municipiului Slobozia, situat în Municipiul
Slobozia, șoseaua Amara, nr. 2, județul Ialomița, către SC „SARAPAC IMPEX” SRL Slobozia .
- încheiat și ridicat contractul de concesiune.
H.C.L. nr. 117 din 29.06.2017 - privind retragerea dreptului de folosinţă al unui teren acordat
pentru construirea unei locuinţe în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările
ulterioare .
H.C.L. nr. 127 din 29.06.2017 - privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în
suprafață de 3697,00 mp, aflat în proprietate privată a Municipiului Slobozia, situat în Municipiul
Slobozia, șoseaua Brăilei, nr. 5, județul Ialomița, CF nr. 38075, către S.C. MIND S.A. Slobozia.

96

- încheiat și ridicat contractul de concesiune.
H.C.L.

nr.

128

din

29.06.2017

-

privind

aprobarea

Regulamentului

referitor

la

concesionarea/închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor din
domeniul privat al Municipiului Slobozia.
- în evidență.
H.C.L. nr. 143 din 27.07.2017 - privind mandatarea SC SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL
pentru întocmirea și încheierea contractelor de concesiune a locurilor de înhumare din cimitirele
aflate în proprietatea Municipiului Slobozia .
- în evidență.
H.C.L. nr. 144 din 27.07.2017 - privind atribuirea denumirii unei străzi din Municipiul Slobozia.
- în evidență.
H.C.L. nr. 145 din 27.07.2017 - privind modificarea HCL nr. 115/30.06.2017 referitoare la
modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului
privat al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare.
- în evidență.
H.C.L. nr. 146 din 27.07.2017 - privind aprobarea documentației P.U.Z. – „CONSTITUIRE
DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1227 MP., ȘOS. BRĂILEI”.
- în evidență.
H.C.L. nr. 147 din 27.07.2017 - privind cumpărarea unui teren în suprafață de 4000 mp. situat în
intravilanul municipiului Slobozia, tarlaua 786/2, parcela 44, număr cadastral 34916 .
- revocată de H.C.L. nr. 192 din 28.09.2017 .
H.C.L. nr. 148 din 27.07.2017 - privind cumpărarea unor terenuri în suprafață totală de 5700 mp.
situate în municipiul Slobozia, șoseaua Ciulniței, FN, identificate cu numerele cadastrale 3475 și
3367.
- revocată de H.C.L. nr. 192 din 28.09.2017 .
H.C.L. nr. 156 din 31.08.2017 - referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr.
104/28.07.2011privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu
modificările şi completările ulterioare .
- în evidență.
H.C.L. nr. 157 din 31.08.2017 - referitor la modificarea H.C.L. nr. 103/27.07.2011 privind
modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
- în evidență.
H.C.L. nr. 184 din 28.09.2017 - privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A. a terenului proprietate
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publică a Municipiului Slobozia, număr cadastral 31847 și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții „Sală de Sport Polivalentă Municipiul Slobozia, Zona Stadion
Nou, județul Ialomița” .
- în curs de rezolvare.
H.C.L. nr. 185 din 28.09.2017 - privind modificarea și completarea HCL nr. 128/29.06.2017
privind aprobarea Regulamentului referitor la concesionarea/închirierea/constituirea dreptului de
superficie cu titlu oneros asupra terenurilor din domeniul privat al Municipiului Slobozia .
- în evidență.
H.C.L. nr. 186 din 28.09.2017 -

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. nr. 187 din 28.09.2017 - privind modificarea Capitolului II Art.1 al contractului de
concesiune nr. 130/01.08.1993 .
- încheiat și ridicat actul adițional .
H.C.L. nr. 188 din 28.09.2017 - privind modificarea Capitolului II Art.1 al contractului de
concesiune nr. 1600/14.04.2004 .
- încheiat și ridicat actul adițional .
H.C.L. nr. 189 din 28.09.2017 - privind aprobarea efectuării operațiunilor notariale de
dezmembrare a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia.
- în curs de rezolvare.
H.C.L. nr. 190 din 28.09.2017 - privind aprobarea efectuării operațiunilor notariale de
dezmembrare a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia .
- în curs de rezolvare.
H.C.L. nr. 191 din 28.09.2017 - privind efectuarea unui schimb de terenuri între Primăria
Municipiului Slobozia şi S.C. TAȘCU COM S.R.L.
- completată cu H.C.L. nr. 225 din 26.10.2017 - privind îndreptarea unei erori materiale din
cuprinsul H.C.L. Slobozia nr. 191/28.09.2017.
H.C.L. nr. 192 din 28.09.2017 -referitor la revocarea H.C.L. Slobozia nr. 147/27.07.2017 și H.C.L.
Slobozia nr. 148/27.07.2017 .
- în evidență.
H.C.L. nr. 193 din 28.09.2017 - referitoare la revocarea H.C.L. Slobozia nr. 53/28.03.2017.
- în evidență.
H.C.L. nr. 199 din 13.10.2017 - referitor la completarea H.C.L. Nr. 103/27.07.2011 privind
modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2001, cu modificările și
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completările ulterioare.
- în evidență.
H.C.L. nr. 200 din 13.10.2017 - privind atribuirea denumirii unei străzi din Municipiul Slobozia.
- în evidență.
H.C.L. nr. 207 din 26.10.2017 - 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. nr. 208 din 26.10.2017 - privind aprobarea P.U.D. - Extindere Spaţiu Multifuncţional
Training, Activităţi Sportive şi Alimentaţie Publică PE LATURA DE SUD" STRADA
POLIVALENTĂ, NR. 6.
- în evidență.
H.C.L. nr. 209 din 26.10.2017 - privind aprobarea documentației P.U.Z. - ,,EDIFICARE
MAGAZIN DEDEMAN" Șos. Brăilei.
- revocată de H.C.L. nr. 265 din 19.12.2017.
H.C.L. nr. 210 din 26.10.2017 - privind efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul
Slobozia și domnul Stan Emil Silviu.
- rezolvat.
H.C.L. nr. 211 din 26.10.2017 - privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu
oneros, fără licitație publică, asupra unei suprafețe de teren de 31,00 mp., aparținând domeniului
privat al Municipiului Slobozia, situat în Municipiul Slobozia, b-dul Chimiei, nr. 2, Județul
Ialomița, către S.C. CARGO S.R.L.
- rezolvat.
H.C.L. nr. 212 din 26.10.2017 - privind aprobarea efectuării operațiunilor notariale de
dezmembrare a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Slobozia .
- rezolvat.
H.C.L. nr. 213 din 26.10.2017 - privind închirierea fără licitație publică a unui teren în suprafață
de 485,00 mp., aflat în proprietate privată a Municipiului Slobozia, situat în Municipiul Slobozia,
șoseaua Brăilei, nr. 5, județul Ialomița, către S.C. MOBILA S.A. Slobozia.
- întocmit contractul de închiriere.
H.C.L. nr. 225 din 26.10.2017 - privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L.
Slobozia nr. 191/28.09.2017.
- în evidență.
H.C.L. nr. 237 din 28.11.2017 - 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 .
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H.C.L. nr. 238 din 28.11.2017 - referitor la completarea H.C.L. nr. 103/27.07.2011 privind
modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
- în evidență .
H.C.L. nr. 239 din 28.11.2017 - referitoare la modificarea și completarea H.C.L. 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 şi completările ulterioare .
- în evidență.
H.C.L. nr. 241 din 28.11.2017 - privind aprobarea efectuării operațiunilor notariale de alipire a
două terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Slobozia.
H.C.L. nr. 243 din 28.11.2017 - referitor la completarea H.C.L. nr. 103/27.07.2011 privind
modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2001, cu modificările şi
completările ulterioare .
- în evidență.
H.C.L. nr. 244 din 28.11.2017 - referitor la completarea H.C.L. nr. 103/27.07.2011 privind
modificarea şi înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2001, cu modificările şi
completările ulterioare .
- în evidență.
H.C.L. nr. 263 din 19.12.2017 - privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul
public al Municipiului Slobozia și completarea H.C.L. nr. 103/27.07.2011 privind modificarea şi
înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
- în evidență.
H.C.L. nr. 264 din 19.12.2017 - privind aprobarea documentației P.U.Z. – „EDIFICARE
MAGAZIN DEDEMAN” - Șos. Brăilei .
- în evidență.
H.C.L. nr. 265 din 19.12.2017 - privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. –,,ZONA PANDURI”
strada Panduri nr. 7, nr. 8-10, strada Walter Mărăcineanu, nr. 10 .
- în evidență.
H.C.L. nr. 266 din 19.12.2017 - privind modificarea Capitolului II Art.1 alin. 1) al contractului de
concesiune nr. 26719/07.07.2009.
- act adiţional.
H.C.L. nr. 267 din 19.12.2017 - privind efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul
Slobozia și domnul Cornescu Haralambie.
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- rezolvat.
H.C.L. nr. 268 din 19.12.2017 - privind aprobarea efectuării operațiunilor notariale de alipire a
terenului în suprafață de 211 mp. identificat cu nr. cadastral 34804 cu terenul în suprafață de 150
mp. identificat cu nr. cadastral 38322 .
- rezolvat.
H.C.L. nr. 269 din 19.12.2017 - privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit al unui
teren în suprafață de 300 mp. situat în Municipiul Slobozia, strada Ionel Perlea, nr. 93, către
Asociația Națională a Laringectomizaților Total din România.
- suspendată litigiu.
H.C.L. nr. 272 din 19.12.2017 - privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, fără
licitație publică asupra unor terenuri în suprafață de 55,00 mp și 19,00 mp aflate în proprietatea
privată a Municipiului Slobozia, situate în Municipiul Slobozia, strada Tudor Vladimirescu, nr 8,
către S.C. OYL COMPANY LOGISTIC S.R.L.
- contract de superficie.
3. Scurtă prezentare a rezultatelor înregistrate urmare a activităţii desfăşurate în anul 2017 :
a) număr certificate de urbanism = 799
b) număr autorizaţii de construire = 421
c) număr certificate de nomenclatură stradală = 575
d) număr adrese și referate pentru Consiliul Local = 185
e) număr P.U.Z. și P.U.D. aprobate = 12
f) număr contracte de închiriere = 30
g) număr referate pentru contracte de superficie = 47
h) număr contracte de concesiune = 84
i) număr contracte de concesiune pentru locuri de înhumare = 138
j) număr amenzi = 11
k) număr controale în disciplina în construcţii = 32
l) număr acţiuni comune cu Inspecţia în Construcţii = 3
m) număr verificări în teren de lucrări fotografice = 40
4. Valori taxe încasate.
a) taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism = 20.377 lei
b) taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de construire (inclusiv regularizarea taxelor) = 277.778 lei
c) taxe pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală = 5.175,00 lei
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9. Biroul Evidenţă Patrimoniu.
1. Misiune și obiective care trebuiau atinse în perioada de raportare:
Biroul Evidență Patrimoniu are misiunea de a administra patrimoniul public și privat al
municipiului Slobozia. O altă misiune a serviciului este vânzarea locuințelor din fondul locativ de
stat și din blocurile ANL și a terenurilor aparținând domeniului privat al unității administrativ
teritoriale, destinate construirii, în condițiile Legii nr.215/ 2001 și a Legii nr. 152/1998.
2.Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora:
Indicatori de performanță

Realizat
(pondere)

Program de lucru cu publicul

100%

Însușirea noutăților legislative

100%

Analizarea dosarelor de cumpărare a locuințelor

100%

Analizarea dosarelor de cumpărare a terenurilor deținute in 100%
concesiune/superficie/închiriere
Întocmirea documentației pentru transmiterea în administrare 100%
sau folosință gratuită a imobilelor
Întocmirea documentației necesare actualizării Hotărârii de 100%
Guvern și a Hotărârii de Consiliul Local privind inventarul
bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Slobozia
Întocmirea cu respectarea legalității, a documentației necesare
în vederea propunerilor de Hotărâri de Consiliul Local

100%

Întocmirea cu respectarea legalității, a Protocoalelor de 100%
predare-preluare privind transmiterea în administrarea sau în
folosință gratuită a unor imobile.
Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, schimb, acte de 100%
dezmembrare, de alipire, în formă autentică la notariat pentru
imobilele din domeniul privat al municipiului Slobozia
Redactarea răspunsurilor

100%

Corespondența interinstituțională

100%

Corespondența intrainstituțională

100%

102

3.Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la
obiectivele primăriei .
Biroul Evidență Patrimoniu are ca principale obiective administrarea patrimoniului public
și privat al Municipiului Slobozia, vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat și din blocurile
ANL,

vânzarea

terenurilor

deținute

în

concesiune/superficie/închiriere,

transmiterea

în

administrare sau în folosință gratuită a imobilelor.
Modalități de îndeplinire a obiectivelor:
 program de lucru cu publicul: verificarea documentelor, primirea completărilor,
eliberarea documentelor, consilierea cetățenilor;
 participarea, în comisiile de preluare sau predare a bunurilor din patrimoniul
public și privat al Municipiului Slobozia;
 întocmirea referatelor de Dispoziții sau de Hotărâri cu privire la activități din
domeniul specific;
 întocmirea rapoartelor și situațiilor solicitate atât la nivel intern cât și extern;
 se întocmește documentația necesară în vederea aprobării vânzării locuințelor și
terenurilor ce fac obiectul Legii nr. 152/1998 si a Legii nr. 215/2001;
 participarea la activitatea de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul
Municipiului Slobozia;
 întocmirea documentației privind propunerile pentru casare și scoaterea din
funcțiune a bunurilor din patrimoniul Municipiului Slobozia;
 actualizarea inventarului domeniului public și privat al Municipiului Slobozia;
 se întocmește documentația necesară în vederea transmiterii în administrare sau
folosință gratuită a imobilelor;
 se asigură relația oficială cu birourile notariale pentru vânzarea/cumpărarea
bunurilor din domeniul public sau privat al Municipiului Slobozia;
 se asigură întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare pentru locuințele deținute
de persoanele fizice beneficiare de contracte de închiriere;
 se asigură întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare pentru terenurile deținute
de

persoanele

fizice

sau

juridice

beneficiare

de

contracte

de

concesiune/superficie/închiriere;
 se asigură întocmirea actelor de dezmembrare, alipire pentru imobilele deținute de
persoanele

fizice

sau

juridice

beneficiare

de

contracte

de

concesiune/superficie/închiriere.
 În perioada 01 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2017 au fost duse la îndeplinire un
număr de 61 de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia structurate
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astfel:
 un număr de 9 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind
completarea inventarului domeniului privat;
 un număr de 3 Hotărâri ale Consililui Local al Municipiului Slobozia privind
modificarea inventarului domeniului privat;
 un număr de 5 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind
completarea domeniului public;
 o Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului

Slobozia privind modificarea

inventarului domeniului public;
 un număr de 8 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind
transmiterea de bunuri;
 o Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind preluarea de
bunuri;
 un număr de 2 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind
retragerea dreptului de folosință asupra unor bunuri;
 un număr de 8 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind
vânzarea locuințelor A.N.L.;
 un numar de 6 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind
vânzarea terenurilor concesionate;
 o Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind vânzarea la
licitație a punctului termic numărul 9;
 un număr de 5 Hotărâri ale Consililui Local al Municipiului Slobozia privind
schimbul unor terenuri;
 un număr de 3 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind
dezmembrarea unor imobile;
 un număr de 2 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind
modificări acte administrative;
 o Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind trecerea din
domeniul privat în domeniul public al unui imobil;
 o Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind îndreptarea unei
erori materiale;
 un număr de 2 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia privind
revocarea unor Hotărâri ale Consiliului Local;
 un număr de 3 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia revocate.
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În cursul anului 2017, au fost întocmite următoarele acte :
 un număr de 26 de contracte de vânzare cumpărare autentificate pentru locuințe și
terenuri;
 un număr de 2 contracte de schimb de terenuri;
 un număr de 2 contracte de dezmembrare a unor imobile;
 un număr de 8 Protocoale de predare-preluare privind transmiterea în
administrarea sau în folosință gratuită a unor imobile.
4. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul);
Nerealizarea măsurătorilor a unor imobile care fac parte din inventarul domeniului public
al municipiului Slobozia, datorită imposibilității achiziționării unor servicii de topografie și
cadastru.
5. Propuneri pentru îmbunătățirea activității și influența asupra activității întregii
primării:
 Alocarea de resurse financiare pentru serviciile de evaluare, serviciile de topografie
și cadastru și servicii de evaluare a performanței energetice privind actualizarea
bunurilor care fac parte din inventarul domeniului public și privat al municipiului
Slobozia;
 Creşterea ponderii activității informatizate prin achiziționarea de programe speciale
pentru crearea bazelor de date în corelare cu Serviciul Execuție Bugetară privind
evidența bunurilor care compun patrimoniul public și privat al muncipiului Slobozia.
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10. Serviciul Gospodărie Comunală .
1. Misiunea şi obiectivele Serviciului Gospodărie Comunală, Transport, ULM .
1.1 Creşterea numărului acţiunilor de monitorizare şi control a activităţii de transport
public local de călători.
1.2 Îmbunătăţirea activităţii de administrare a locuinţelor aflate în proprietatea
municipiului privind întreţinerea, repartizarea, închirierea şi respectarea clauzelor contractuale de
către chiriaşi.
1.3 Raportarea, în termen legal, cu maximă corectitudine a datelor cu caracter statistic.
2. Indicatori de performanţă .
Obiectivele Serviciului pentru anul 2017

Indicatori performanţă

Acţiuni de monitorizare şi control a activităţii de transport 33
public local de călători

Număr acţiuni
(Număr zile monitorizate)

Administrarea locuinţelor aflate în proprietatea municipiului 250 acţiuni control
privind întreţinerea, repartizarea, închirierea şi respectarea 200 recalculări de chirii
clauzelor contractuale de către chiriaşi
Raportarea, în termen legal, cu maximă corectitudine a datelor 100%
cu caracter statistic

Termenul de rezolvare a
chestionarelor

3. Scurtă prezentare a activităţilor desfaşurate în anul 2017 de compartimentele din
subordinea serviciului .
I. Compartimentul Gospodărie Comunală
Compartimentul a avut, în anul 2017, 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.
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În anul 2017, Compartimentele Gospodărie Comunală, Transport şi U.L.M. au gestionat un
număr total de 7474 de documente diverse, care au fost soluţionate conform reglementărilor legale,
după caz, prin rezolvarea solicitărilor sau transmiterea de răspunsuri şi informaţii.
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 2017, în evidenţe există un număr de 392 locuinţe cu chirie.
În decursul anului, au fost preluate de la patrimoniu două locuinţe în blocul SACO, s-au
vândut un număr de 19 locuinţe, astfel că, la sfârşitul anului 2017, numărul de locuinţe cu chirie
era de 375.
S-au prelungit, reactualizat şi recalculat chirii pentru un număr de 200 contracte de
închiriere şi s-au repartizat şi întocmit 21 contracte noi.
În anul 2017, s-au înregistrat 10 cereri pentru locuinţe sociale şi 31 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 72.789 lei.
S-au efectuat un număr de 22 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.
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- participarea la acţiunile de colectare a deşeurilor electrice şi electronice, organizate
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 90 străzi cu o suprafaţă
salubrizată de 298.216 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 2017 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 107 avize de săpătură pentru execuţie
de lucrări pe domeniul public, pentru care s-au încasat taxe în valoare de 5.588 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.
II .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 MAI, conform proiectului naţional de monitorizare SCUP.
Monitorizarea permanentă a indicatorilor de performanţă a serviciilor de utilitate publică
din municipiul Slobozia.
III .Compartimentul Autoritatea de Autorizare a Serviciilor de Transport Public Local
În anul 2017 acest compartiment a avut următoarele obiecte de activitate:
1. Transportul local de călători prin curse regulate;
2. Transportul de călători în regim de taxi;
3. Organizarea transporturilor rutiere.
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1. A fost monitorizată activitatea operatorului de transport public local Nick Touring SRL în
ceea ce priveşte, respectarea orarului de circulaţie precum şi a respectării celorlalte clauze din
contractul de atribuire a gestiunii.
Au fost discuţii permanente cu operatorul pentru remedierea deficienţelor apărute în
activitatea de transport şi, de asemenea, s-a încercat modificarea contractului de atribuire a
serviciului conform Regulamentului (CE) 1370/2007, dar operatorul a refuzat.
Au fost eliberate 3200 bilete pentru categoriile de călători care beneficiază de gratuităţi.
Au fost verificate şi înaintate către contabilitate facturile de decontare a biletelor gratuite şi
a abonamentelor pentru elevii din Slobozia Nouă şi Bora.
2. S-a verificat valabilitatea Atestatelor profesionale ale taximetriştilor şi s-au luat măsuri
de retragere a 14 autorizaţii de transport în regim de taxi pentru transportatorii care nu
îndeplineau condiţiile legale.
De asemenea, în urma colaborării cu Poliţia Locală şi Poliţia Rutieră, au fost retrase încă 3
autorizaţii taxi.
S-au înaintat şi aprobat de către Consiliul Local unele modificari ale HCL 84/2008.
Au fost eliberate 42 autorizaţii taxi şi 28 de autorizaţii de transport în regim de taxi.
3. Au fost inregistrate 4 căruţe şi 12 vehicule care nu se supun înmatriculării.
Au fost eliberate 987 autorizaţii de acces pentru autovehicule cu MTMA mai mare de 3.5 to,
în valoare totală de 155.545,1 lei.
4. Propuneri şi obiective propuse pentru activitatea serviciului în anul 2018 .
1. Gestionarea avizelor de săpătură de pe domeniul public
Indicatorul de performanţă: număr avize eliberate/număr solicitări;
2. Monitorizarea activităţii de salubrizare
Indicatorul de performanţă: număr sesizări rezolvate/număr total de sesizări;
3. Eliberarea şi transmiterea documentelor către solicitanţi
Indicatorul de performanţă: număr documente eliberate/număr documente solicitate.
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11 . 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.
Misiunea compartimentului de audit public intern este de a acorda consultanţă şi asigurări
privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă,
contribuind la obţinerea plus valorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestora.
Compartimentul de audit public intern este în directă 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,
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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 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 2017 au fost realizate un numar de 3 misiuni conform planului anual.
În planul de audit public intern pe anul 2017 au fost incluse misiuni de audit de asigurare,
care au avut ca principale obiective:
 Organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern
managerial;
 Analiza elaborării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial;
 Implementarea sistemului de control intern managerial (SCM) ;
 Întocmirea raportărilor semestriale şi anuale cu privire la implementarea sistemului
de control intern managerial;
 Managementul resurselor umane;
 Modul de utilizare a resurselor financiare alocate pentru lucrările de investiţii .
În cursul anului 2017 au fost urmărite un număr de 48 recomandări realizate de către
structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare, cu următoarele rezultate: 40
recomandări implementate în termenul stabilit și 8 recomandări parțial implementate (în curs de
implementare).
Urmărirea recomandărilor de către auditorii interni, prin care se constată caracterul
adecvat, eficacitatea şi oportunitatea acţiunilor întreprinse de către conducerea entităţii/structurii
auditate pe baza recomandărilor formulate se realizează prin întocmirea fişei de urmărire a
recomandărilor și prin raportări periodice ale structurilor auditate cu privire la stadiul
implementării recomandărilor. Pentru o mare parte a recomandărilor au fost stabilite termene de
implementare mai lungi din cauza lipsei de personal și a volumului mare de documente ce necesită
a fi revizuite.
Valoarea adăugată de activitatea de audit constă în rapoartele prezentate managementului,
în recomandările şi concluziile formulate, care constituie un mijloc de comunicare cu managerul
entităţii, dar şi în capacitatea de a îmbunătăţi sistemul de control intern al entităţii.
Auditorii interni au realizat și acțiuni de consiliere, cu caracter informal, privind
implementarea standardelor de control intern/ managerial la nivelul Aparatului de specialitate al
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Primarului municipiului Slobozia şi a unităţilor subordonate, ca urmare a apariţiei 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.
Auditorii interni din cadrul 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 scopul îmbunătăţirii activităţii de audit desfăşurată în cadrul instituţiei publice locale se
propun următoarele:
 Participarea auditorilor interni la cursuri de pregătire profesională pe teme privind funcţiile
specifice activităţii instituţiei publice locale şi nu doar pe teme privind metodologia de audit
public intern;
 Organizarea de workshop-uri cu caracter lucrativ, pe domenii de activitate: execuţie bugetară,
achiziţii publice, resurse umane, sistemul contabil, cu scopul dezvoltării instrumentarului
metodologic adecvat (ghiduri, piste de audit, modele de analiză a riscului) pentru derularea
misiunilor de audit;
 Conştientizarea permanentă a managerilor de la toate nivelele pentru înţelegerea corectă a
activităţii de audit intern, atât în ceea ce priveşte regulile după care aceasta se desfăşoară, cât
şi în ceea ce priveşte rolul auditului intern în cadrul entităţii.
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12 . Aparatul de lucru al Consiliului Local Slobozia .
Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Slobozia a fost înființat
prin HCL Slobozia nr. 4/27.01.2005 și în activitatea sa, răspunde în mod special de executarea
lucrărilor pentru pregătirea ședințelor consiliului local și asigură o colaborare permanentă cu
compartimentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia.
1. Misiune și obiective .
 Respectarea prevederilor legale referitoare la procedurile de convocare a consiliului local
și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesuluiverbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local;
 Respectarea termenelor de comunicare a hotărârilor consiliului local Instituției Prefectului
Județului Ialomița, Primarului Municipiului Slobozia și persoanelor interesate;
 Centralizarea, afișarea pe site și transmiterea către Agenția Națională de Integritate a
declarațiilor de avere și de interese ale consilierilor locali.
Modalități de îndeplinire a obiectivelor
 272 de proiecte de hotărâri au fost înregistrate și verificate dacă sunt îndeplinite condițiile
legale de procedură privind inițierea și promovarea proiectelor de hotărâri;
 S-au desfăşurat 19 ședințe de consiliul local, au fost întocmite 19 ordini de zi ale ședințelor
Consiliului Local al Municipiului Slobozia și s-a a sigurat semnarea acestora în termenul
legal;
 Au fost anunțați telefonic cei 21 de consilieri locali pentru participarea la ședințele C.L;
 Au fost anunțați telefonic consilierii locali pentru participarea la ședințele comisiilor de
specialitate;
 Au fost întocmite 19 procese-verbale de afișare a ordinii de zi a ședințelor;
 Au fost convocate 19 ședințe ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia, pentru fiecare
ședință asigurându-se scanarea și transmiterea electronică a materialelor de ședință;
 Au fost redactate 19 procese-verbale ale ședințelor CLS, în baza înregistrărilor și s-a
asigurat transmiterea acestora la Serviciul Informatică în vederea publicării;
 Au fost întocmite 19 procese-verbale de afișare a hotărârilor adoptate în ședințele consiliului
local;
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 Au fost redactate 550 rapoarte de avizare a proiectelor de hotărâri pentru comisiile de
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
 Au fost adoptate 272 de hotărâri ale Consiliului Local Slobozia, hotărâri ce au fost
redactate, scanate și transmise Serviciului de Informatică în vederea publicării pe site-ul
instituției;
 Cele 272 de hotărâri adoptate au fost publicate în Infocet, în format word și pdf;
 Au fost sigilate 20 de biblioraft-uri conținând hotărârile pe anul 2016;
 Au fost întocmite 19 adrese de înaintare a hotărârilor adoptate către Instituția Prefectului
Ialomița;
 Au fost multiplicate și comunicate compartimentelor de specialitate, direcțiilor și serviciilor
interesate 816 hotărâri ale Consiliului Local, în vederea ducerii la îndeplinire;
 Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică au fost anunțate în mod public 25 de proiecte de acte normative;
 S-a răspuns la 6 solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001;
 Au fost întocmite 5 adrese de îndreptare erori materiale pentru HCL –uri;
 Au fost întocmite 6 adrese către ANI și Instituția Prefectului Ialomița, care au însoțit
declarațiile de avere și de interese ale consilierilor locali, respectiv declarațiile de interese
personale în baza Legii nr. 393/2004;
 Au fost înregistrate pe rolul instanțelor de contencios administrativ un număr de 12 dosare
care se află în curs de soluționare;
 Au fost transmise 30 adrese de răspuns la diverse solicitări din partea instituțiilor,
direcțiilor, serviciilor și compartimentelor de specialitate;
2. Indicatori de performanță propuși și gradul de realizare al acestora
 Relațiile de susținere a activității între Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local și
celelalte compartimente pentru asigurarea evidenței hotărârilor Consiliului Local și
păstrării lor;
 Respectarea termenlor legale - realizate în proporție de 100%;
 Promptitudine și capacitate în comunicare - realizate în proporție de 100%;
 Capacitatea de adaptare la modificările legislative – realizate în proporție de 100%;
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 Îndeplinirea sarcinilor de serviciu – realizate în proporție de 100%.
3. Propuneri pentru îmbunătățirea activității și influența acesteia asupra activității întregii
primării:
 Modernizarea metodelor și instrumentelor de gestiune publică (a mijloacelor umane,
tehnice, financiare);
 Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității;
 Dezvoltarea colaborării și cooperării interinstituționale;
 Creșterea gradului de transparență și a accesului la informațiile de interes public;
 Intensificarea colaborării cu societatea civilă, mass-media și ONG-uri;
 Perfecționarea continuă a personalului instituției prin identificarea resurselor
financiare necesare realizării acestui scop.
13 . Compartiment Protecţie Civilă, S.V.S.U
Conform principalelor atribuţii Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenţă desfăşoară
acţiuni de limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă la toate tipurile de riscuri în
colaborare cu serviciile profesioniste.De asemenea pune în aplicare măsurile dispuse de
Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi colaborează cu toate structurile
locale, judeţene sau naţionale din domeniul situaţiilor de urgenţă pentru asigurarea unui nivel de
operativitate crescut şi desfăşurarea unor intervenţii operative si eficiente.
Astfel, principalele situaţii de urgenţă cu care s-a confruntat Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă în perioada la care facem referire in prezentul raport, 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost
condiţiile meteorologice din sezonul rece, în acest an municipiul Slobozia fiind afectat de
precipitaţii abundente, care au necesitat o atenţie deosebită şi intervenţie operativă pentru
limitarea şi înlăturarea efectelor negative asupra locuitorilor municipiului Slobozia. S-a intervenit
conform Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative ale situaţiilor de
urgenţă specifice sezonului rece. Cu sprijinul directorilor liceelor din oraş am asigurat cazarea la
internate a cetăţenilor surprinşi de închiderea circulaţiei pe drumurile public (acestora, prin grija
angajatilor S.P.A.S. le-au fost distribuite hrana si ceai cald). S-a organizat, împreună cu Poliţia
Locala şi Serviciul Public de Asistenţă Socială depistarea persoanelor fără adăpost şi conducerea
acestora la locurile de primire amenajate, evitându-se astfel problemele posibile(degerături,
decese) datorate temperaturilor extreme.
Tot din cauza precipiţatiilor abundente şi a temperaturilor extrem de scăzute cu care ne-am
confruntat în perioada la care facem referire, conform avertizărilor şi atentionărilor hidrologice
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prin care eram anunţaţi de unele riscuri pe râul Ialomiţa în sectorul de competenţă (curgeri
frecvente de noroi, poduri de gheaţă, blocaje de gheţuri) s-a executat urmărirea operativă a
evoluţiei acestor fenomene concomitent cu menţinerea permanentă a legăturii cu Sistemul de
Gospodărire a Apelor (S.G.A.) Ialomiţa în scopul unei acţiuni eficiente pentru înlăturarea
eventualelor situaţii care ar fi periclitat siguranţa cetăţenilor.
O altă problemă cu care ne-am confruntat au fost condiţiile meteorologice din sezonul cald şi în acest an Municipiul Slobozia confruntându-se cu temperaturi peste medie, fapt ce punea in
pericol sanatatea populatiei. Pentru a înlătura aceste posibile efecte membrii compartimentului au
instalat puncte de prim ajutor in municipiu, şi, în colaborare cu angajaţii Serviciului Public de
Asistenţă Socială au oferit cetăţenilor care au solicitat consultaţie medicala, apă şi informaţii
pentru a trece cu bine peste problemele ridicate de temperaturile extreme(caniculă) .
Tot din cauza conditiilor meteorologice din sezonul cald, membrii S.V.S.U. au participat alături de
serviciile de urgenţă profesioniste la evacuarea apelor rezultate din furtunile ce s-au abatut asupra
municipiului (cartierul Bora, str. Independenţei, str. Ianache, str. Plevnei, str. N. Bălcescu, Bazarul
Municipal, cartierul de tineret, magazin Kaufland), precum şi la evacuarea crengilor şi copacilor
doborâţi pe căile pietonale şi rutiere.
În aceasta perioada, la dispoziţia Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
a fost convocat de câte ori a fost nevoie Comitetul Local pentru Situatii de Urgenţă al Municipiului
Slobozia pentru analizarea situaţiilor de urgenţă apărute şi luarea măsurilor pentru înlăturarea
acestora.
Pe linia colaborării cu celelalte structuri locale: în vederea întocmirii Planului Comitetului
Judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă pe anul 2017 am înaintat către Secretariatul Tehnic Permanent al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, Planul Comitetului Local de asigurare
cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2017.
Pentru întocmirea analizei privind utilizarea resurselor materiale şi financiare a Comitetului
Judetean pentru Situatii de Urgenţă Ialomiţa am înaintat la Secretariatul Tehnic Permanent al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa situaţia cheltuielilor efectuate de
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Slobozia pe anul 2016 pentru asigurarea funcţiilor de
sprijin în gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Ialomiţa conform HGR 2288/2004.
Conform Planului Judeţean de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteo periculoase şi
accidentelor la construcţii hidrotehnice, pentru actualizarea situaţiei cu mijloace de intervenţie
asigurate de operatorii economici si instituţiile publice, am transmis către Secretariatul Tehnic
Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa situaţia cu mijloacele de
intervenţie asigurate de operatorii economici şi instituţiile publice din Municipiul Slobozia care pot
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fi puse la dispoziţia Comitetului Judetean pentru Situaţii de Urgenţă, condiţionat de rezolvarea
situaţiilor de urgenţă ale Municipiului Slobozia.
În anul 2017 a fost intocmit Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor si poluărilor
accidentale pe cursurile de apă al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Slobozia 20182021. Am participat la convocările de pregătire organizate de I.S.U.Ialomiţa .Pe linia Pregătirii
populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, am reactualizat Carnetul de mobilizare şi
Cererile de mobilizare la locul de muncă a personalului primăriei Slobozia;
De asemenea membrii S.V.S.U. Slobozia au participat, la solicitarea serviciilor profesioniste de
urgenţă (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţă “Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa) la
localizarea şi stingerea unor incendii de vegetaţie uscată în zona de competenţă respectiv
împrejurimile cartierelor Slobozia Noua, Bora, precum şi la localizarea şi stingerea altor incendii
izbucnite la locuinţele cetăţenilor şi la spaţii comerciale.
Pe linia informării populaţiei privind riscurile la care se expune, în colaborare cu I.S.U.
“Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa, am participat la campaniile “F.O.C” – Flăcările Omoară
Copii şi “R.I.S.C.” – Renunţă! Improvizaţiile Sunt Catastrofale – prin distribuirea de materiale
informative către populaţie.
Tot în această perioadă s-a acţionat, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, la evacuarea
apelor acumulate la subsolurile blocurilor de locuinţe. În această perioadă conform atribuţiunilor
de serviciu angajaţii Compartimentului Protecţie Civilă şi SVSU şi-au intocmit documentele
prevăzute, s-au executat operaţiunile de service la aparatura de înştiinţare – alarmare conform
planificării şi, conform Planului de pregătire pe anul 2017 şi-au continuat pregătirea profesională,
prin studiul legislaţiei şi participarea la cursuri de instruire, perfecţionare.De asemenea în această
perioadă s-a efectuat instruirea lunară şi trimestrială a angajaţilor Primăriei Slobozia în domeniul
Situaţiilor de Urgenţă, conform tematicii aprobată de angajator.
În anul 2017 Compartimentul Protecţie Civilă S.V.S.U. a organizat şi desfăşurat în cooperare
cu structuri din S.N.M.S.U. un exerciţiu de alarmare a municipiului Slobozia cu tema - Activitatea
C.L.S.U. si S.V.S.U. pentru gestionarea situaţiei, limitarea şi înlăturarea efectelor in cazul
producerii unui cutremur de pământ pe teritoriul municipiului Slobozia.Din a doua parte a anului
2017 s-au organizat şi executat lunar exerciţii de verificare a sistemului de alarmare din municipiu.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor pe şantierele temporare şi mobile de investiţii ale
primăriei municipiului Slobozia ( conform H.G.R. nr. 300/2006 ) s-a continuat contractul de
coordonare în materie de securitate si sănătate în muncă pe durata realizării lucrărilor de investiţii
pe şantierul Modernizare Piaţa Revoluţiei din Slobozia.
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INSTITUŢII SUBORDONATE PRIMĂRIEI
1. Poliţia Locală
Anul 2017 a fost un an în care ponderea cea mai însemnată în economia întregii noastre
activități au avut-o acțiunile permanente din domeniul ordinii și liniștii publice și cea a circulației
rutiere, toate acestea îmbinate și contopite în activități complete de supraveghere a unităților de
învățământ, a zonelor comerciale aglomerate, a punctelor de trafic intens . Dar, foarte important
pentru noi, toate acestea, fără a se neglija absolut deloc activitățile din domeniile de control
comercial, salubritate-protecția mediului, persoane cu probleme și nevoi sociale, disciplina în
construcții, buna funcționare a sistemului de iluminat din parcuri ori integritatea mobilierului
urban. și, în plus, punând permanent accent pe ceea ce ar trebui să însemne, din punctul nostru de
vedere, asigurarea unui serviciu de calitate - intervenția cât mai rapidă, depistarea situațiilor de
nelegalitate înaintea primirii de sesizări sau reclamații, găsirea de soluții pentru rezolvarea
situațiilor sesizate de către

cetățean

în detrimentul măsurilor de sancționare, eliminarea

problemelor sau fenomenelor din zonele noastre de competență și, în final, restabilirea unui nivel
firesc de confort urban, toate acestea prin asigurarea unei prezențe proactive, eficiente și de
apropiere față de cetățean.

Prezenţa constantă în teren, cu acoperirea întregii suprafețe a

municipiului, implicarea în toate aspectele ce au legatură cu viața comunității noastre, precum și
colaborarea sistematică cu celelalte instituții de ordine publică ce aparțin MAI, definesc deja
instituția noastră ca o entitate integrată în viaţa comunităţii.
Având ca misiune principală creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, menţinere a
ordinii şi liniştii publice precum și creşterea gradului de siguranţă în traficul rutier şi pietonal,
Poliţia Locală Slobozia, este o instituţie subordonată Consiliului Local al municipiului Slobozia și
funcționează ca o structură cu două servicii, respectiv Serviciul de Ordine Publică și Control, cu un
număr de 32 de posturi de polițiști locali, din care 30 sunt ocupate și Serviciul de Circulație
Rutieră-Dispecerat, cu un număr de 14 posturi, din care 13 sunt ocupate. Pentru activitățile tehnic
administrative – contabilitate, resurse umane, salarizare, secretariat, administrare - sunt prevăzute
4 posturi, toate ocupate.
Competenţele și responsabilitățile

stabilite prin legea de funcționare sau prin acte

normative la nivel local, sunt conturate printr-un cadru juridic destul de larg, ce include 33 de acte
normative, dintre care 23 de legi și ordonanțe și 10 Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului
Slobozia, cu o gamă foarte largă de domenii.
Într-o imagine de ansamblu, putem sublinia faptul că, acum, după 13 ani de activitate, o
largă gamă de probleme și-a găsit rezolvarea, sau, urmărite în mod consecvent, sunt ținute sub

118

control, încadrându-se în ritmul vieții cotidiene, la nivel de localitate urbană. Elementul esențial
care își pune amprenta pe toată activitatea noastră este maniera de abordare şi de stabilire a
relației cu cetățenii, cu fiecare grup sau comunitate, prin care noi trebuie să creem acel context de
prevenire a faptelor de natură ilicită, informare a acestora asupra oricărei obligații impuse de
viața în comunitate, de corijare a comportamentului celor predispuși la fapte ilicite prin măsuri
legale, bine cântărite.
Prezentarea indicatorilor de performanță, constituie preambulul analizei noastre anuale,
oferind o imagine sintetică a întregii activități anuale:
-Polițiști locali în acțiune, în medie pe schimb de lucru - 7
-Auto utilizate în patrulare, în medie pe schimb de lucru - 3
-Acțiuni și controale – 459, din care :
- în zona unităților de învățământ : 353
- pe linie de circulație rutieră și pietonală : 78
- în domeniul activităților comerciale : 10
- în domeniul taximetriei : 9
- în acțiuni comune cu poliția sau jandarmeria : 8
- în domeniul salubrității : 1
-Sancțiuni aplicate : 6.471, din care :
-amenzi : 3.408, cu o valoare de 765.640 lei
- avertismente : 3063
-Infracțiuni constatate : 19
-Infractori prinși : 32
-Autovehicule controlate : 42, din care :
-urmărite, depistate în trafic : 2
-depistate neasigurate : 20,
-abandonate : 2
-Persoane identificate :11.821, din care
-legitimate : 9892
-verificate în bazele de date : 1929
-Auto identificate în bazele de date : 352
-Persoane luate în evidență : 19, din care :
-persoane fără domiciliu : 4
-persoane cu afecțiuni psihice : 3
-persoane cu risc de victimizare : 12
-Persoane invitate la sediul Poliției Locale : 909
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-Acțiuni de însoțire funcționari publici : 73
-Măsuri de ordine derulate : 99, din care :
-mitinguri și manifestări de protest : 6
-manifestări religioase : 16
-manifestări cultural artistice : 13
-manifestări sportive : 3
-în piețe, oboare, la activități de profil : 15
-alte acțiuni autorizate : 46.
În tabelul următor, sunt prezentate cifrele realizărilor anuale din ultima perioadă, care pot
fi privite comparativ, pe o perioadă mai lungă de timp, cuantificate prin măsuri legale – sancțiuni
aplicate de către toți polițiștii locali, pe domenii de activitate.
Domeniul de activitate

2012

1

circulaţia pe drumurile publice

2.819 1.849 2.917 2.865 2.950 3.187

2

distrugerea,

deteriorarea

domeniului 44

2013

2014

2015

2016

2017

39

39

48

48

68

public
3

salubritate, gestionarea deşeurilor

242

205

443

833

736

648

4

îngrădirea, ocuparea domeniului public

229

180

131

89

136

136

5

nemenţinerea aspectului estetic

38

26

21

14

12

52

6

poluarea mediului,sănătatea publică

13

19

22

13

20

24

7

animale în libertate

31

37

54

61

66

79

8

tulburarea

liniştii

publice,

injurii, 1.142 1.096 1.324 1.587 2.107 1.966

cerşetorie
9

comerţ ilegal

10 altele

20

11

22

6

18

5

57

100

154

136

441

306

4.635 3.607 5.127 5.652 6.534 6.471

TOTAL
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Informările telefonice, transmise la entitățile cu responsabilități în întreținerea și buna
funcționare a rețelelor de infrastructură, aeriene, subterane sau rutiere, apar ca o consecință a
activităților zilnice de patrulare și de supraveghere permanentă a întregii zone administrativteritoriale. Așa cum se reliefează în tabelul următor, cele mai frecvente sunt cele transmise către
DADP și vizează aspecte legate de starea mobilierului urban, a sistemului de iluminat dintr-o zonă
sau alta a municipiului, a sistemului de indicatoare și marcaje rutiere, de problemele ridicate de
starea sau dezvoltarea vegetației, în special atunci când aceasta este afectată de furtuni, respectiv,
împiedică vizibilitatea indicatoarelor rutiere.
2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL

D.A.D.P.

190

233

221

220

227

1091

URBAN

44

39

28

34

33

178

POLIŢIA

3

3

1

19

50

76

ALTELE

22

17

10

17

13

79

TOTAL

259

292

260

290

323

1424

SLOBOZIA

Activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice.
Discutăm aici de un domeniu de muncă cu ponderea cea mai însemnată în volumul de
activități a poliției locale, întreg efectivul nostru fiind organizat în timp și în spațiu de așa manieră
încât să putem acoperi întreg municipiul, pe tot parcursul fiecărei zile din an. De asemenea,
urmărim să cuprindem în acțiunile noastre de patrulare, fiecare obiectiv : unități de învățământ,
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parcuri și zone de agrement, zone comerciale aglomerate, puncte de trafic rutier intens, pornind cu
prezența constantă în spațiul public ca principal factor de prevenire.
Instrumentul de lucru în impunerea ordinii și liniștii publice, îl reprezintă aplicarea Legii
nr. 61/1991, act normativ pe care l-am pus în aplicare în mod consecvent, anual, numărul acestor
sancțiuni reprezentând aproape o treime din totalul celor înregistrate. Evoluția tuturor aspectelor
vieții urbane, în toată perioada de activitate a fost pozitivă, cele mai multe dintre manifestările cu
impact asupra ordinii și liniștii publice din ultimul an, fiind mult diminuate, comparativ cu toți anii
precedenți. Nici reorganizarea efectivelor din teren, cu sporirea în diferite variante a numărului de
polițiști locali în intervalele expuse la tulburarea liniștii publice (seara și noaptea, în perioada de
vară ) nu a mai fost necesară, intensitatea fenomenului nemaimpunând o astfel de măsură, chiar
dacă, așa cum se remarcă în tabelul următor, numărul sancțiunilor a fost în creștere permanentă.
Iar cauza pentru această evoluție a numărului de sancțiuni aplicate de-a lungul anilor, a fost și va
rămâne în continuare, o creștere a intransigenței polițiștilor locali în aprecierea măsurilor legale
în acest domeniu, determinată de intenția clară și explicită de a impune persoanelor
contraveniente, un respect față de lege și, de aici, respect față de liniștea concetățenilor.
Fapta contravenţională

2013

2014

2015

2016

2017

Creşterea procentuală
faţă de anii

TOTAL

sancţiuni

la 1109

2013

2014 2015

2016

1347

1612

2133

1983

192

158

132

93

Legea nr. 61/1991, din
care :
Adresarea de ameninţări

168

163

223

306

193

182

187

137

63

Consum de alcool

251

222

382

700

773

278

315

183

110

Tulburarea liniştii publice 339

452

519

625

668

184

138

120

106

Refuz de legitimare

51

66

61

130

92

254

197

213

70

mila 45

72

72

71

58

157

99

99

81

182

219

104

35

179

57

47

33

Apelarea

la

publicului
Prostituţie

58

Chiar printr-o evaluare sumară a stării de lucruri din teren, se poate remarca o diminuare
consistentă a faptelor de tulburare a liniștii publice, așa cum erau ele constatate sistematic în anii
2005-2011,

prin organizarea, în spațiile de locuit sau printre blocurile de locuințe, a

manifestărilor, susținute de muzică la mare intensitate, a

unor grupuri de locuitori,

prin

realizarea de grătare în spațiile publice ori prin manifestările deosebit de zgomotoase ale
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grupurilor de tineri în diferite zone ale orașului (b-dul. Chimiei, cartier 500, zona Camerei de
comerț ), prin manevrarea și maniera de conducere excesiv de zgomotoasă a autoturismelor pe
unele artere rutiere. De mare sprijin în atingerea unor bune rezultate a fost și realizarea unei
dotări corespunzătoare a instituției. La vremea respectivă sonometrul fiind de un real ajutor în
demonstrarea în instanță a corectitudinii măsurii aplicate, iar apoi camerele de supraveghere video
amplasate pe raza municipiului, în zonele aglomerate sau camerele de supraveghere video
portabile, la fiecare patrulă, au oferit imagini care au permis susținerea corectitudinii măsurilor
aplicate. Mai mult chiar, posibilitatea de a urmări în dispecerat, în timp real, imaginile transmise
de pe traseul pe care se deplasează autovehiculul de patrulare, permite o evaluare a situației din
teren și sprijinul, în luarea măsurilor celor mai potrivite. De asemenea, posibilitatea de localizare
a oricăruia dintre polițiștii locali în teren prin sistemul GPS, permite o urmărire atentă a întregii
situații și o intervenție operativă de către aceștia la solicitările care apar dar și de susținere a lor
de către ceilalți polițiști aflați în serviciu.
Și nu mai puțin adevărat este și faptul că, știind că se realizează înregistrarea audio-video,
persoanele interceptate își impun o doză de autocontrol, ușurând munca polițistului.

Pentru alte fapte încadrate la aceeași Lege nr.61/1991, cum este consumul de alcool,
constatate pe domeniul public, numărul de sancțiuni a urmat un trend ascendent în ultimii patru
ani, pentru cei mai mulți dintre cei depistaţi în astfel de situaţii, distracția dovedindu-se cam
scumpă, amenda situându-se între 200 și 1000 lei.
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Astfel, numărul mediu de sancțiuni pe un polițist local ( exclusiv activitatea de circulație
rutieră ) este în creștere constantă de câțiva ani, pe anul 2017, fiind de 166, din care 75 sunt
amenzi, prin comparație cu cele 119 în 2016 sau 96 în 2015. Ordinea publică este deja un sector
de lucru în care măsurile trebuiesc luate operativ şi hotărât, acțiunile de prevenire sau de
informare a cetățenilor făcând deja corp comun cu întreaga noastră gamă de activități derulare
în cei 13 ani de la înființare.
Diferențele între numărul de evenimente constatate pe diferite zone din interiorul
municipiului, a dus la analiza rezultatelor și din acest punct de vedere, constatându-se valori mai
mari ale măsurilor luate pe unele cartiere, aproximativ similare anului precedent, cum sunt :
-zona Cuza-Vodă-Constructorilor
-cartier Bora
-Al. Vânători-Al.Rondă
-zona MB
unde am și acordat o atenție mai mare în activitatea noastră.
Nr.
Crt.

Zona

1

Str. Cuza Vodă - Constructorilor

2

Str. Nordului – Şc. Nr. 13

3

Al. Vânători – Al. Rondă

4

Cosminului

5

Zona MB

6

Cartier Bora

Total sancţiuni

Din care la Lg. 61/1991

2017

2016

2017

267

283

108

179

160

106

815

830

118

245

330

52

516

472

181

357

317

230

2016
148
62
143
82
155
171

Trebuie semnalat și faptul că în zona centrală a municipiului, un număr mai mare de
sancțiuni la Legea nr.61, survine și ca urmare a unui aspect colateral, rezultat din interceptarea și
aplicarea de măsuri pentru conducătorii auto care nu respectă regulamentul de circulație, și,
uneori, se pun singuri și în situația de a fi sancționați, conform Legii nr. 61/1991, pentru refuz de
legitimare, neprezentarea la invitație .
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Așa cum se știe, pentru supravegherea mai atentă a tuturor zonelor municipiului, am
realizat o sectorizare a întregii suprafețe, câte un polițist local preluând responsabilitatea fiecărui
sector. Prin intermediul acestuia, se stabilește o legătură cu cetățeanul, prin intermediul
asociațiilor de proprietari,sau direct, prin contactul cu locuitorii din cartierele de locuințe
individuale. Astfel, în afară de o serie de aspecte specifice ( situația persoanelor vârstnice cu risc
de victimizare, unele probleme din cadrul asociaţiilor de proprietari, stabilirea unei legături de
intermediere a locuitorilor cu servicii sau compartimentele din administrația publică ) am urmărit
și situația sancțiunilor pe fiecare sector în parte, în încercarea de a avea o imagine cât mai fidelă
a stării de lucru din zonă și, în acest mod, de a identifica modalități de acțiune și de intervenție
care să ne permită rezolvarea problemelor. Am constatat că, an de an, aceleași sectoare ocupă
aproximativ aceeași poziție în ierarhie. Ies în evidență în principal sectoarele 1 și 2 din zona Pieții
agroalimentare precum și sectoarele 5 și 6, unul din sectoarele centrale, unde traficul rutier este
mai intens, afluxul de persoane fiind mai mare ca urmare a concentrării de spații comerciale, dar
și densitatea de locuitori este superioară altor zone.
Ca număr de sancțiuni aplicate conform Legii nr. 61/1991, se mai remarcă și Cartierul
Bora, cu 230 de sancțiuni, situându-se pe locul 4, unde spectrul faptelor pentru care s-a impus
aplicarea de măsuri sancționatorii este puțin diferit de sectoarele nominalizate mai sus, și scot în
evidență un anumit specific al zonei : tulburarea liniștii și ordinii publice în special și consumul de
alcool pe domeniul public.
SECTOR 2014

2015

2016

2017

Total

Din care Total

Din care Total

Din care Total

Din care

sancţiuni Lg 61

sancţiuni Lg 61

sancţiuni

Lg 61

sancţiuni

Lg 61

Sect 1

1030

258

934

311

1019

322

1093

361

Sect 2

801

144

1310

249

1244

361

1195

291

Sect 3

400

85

358

95

347

78

371

89

Sect 4

377

85

270

83

355

115

340

151

Sect 5

536

161

679

146

855

250

935

188

Sect 6

1020

263

1086

288

1309

440

1192

318

Sect 7

269

61

278

85

375

119

353

158

Sect 8

193

43

231

66

282

104

317

136

Sect 9

314

150

313

160

267

56

261

77

Sect 10

140

80

150

110

317

171

357

230

Sect 11

47

17

43

19

60

35

57

27

125

În exercitarea atribuțiilor de către polițiștii locali, au apărut și situații în care simpla
interceptare a persoanei care a comis fapta de natură contravențională, nu a fost suficientă, așa
încât s-a impus utilizare a forței, prin imobilizare/încătușare și conducere la sediu în scopul
finalizării procedurilor legale de stabilire a contextului comiterii faptelor și a aplicării măsurilor
legale. Au fost înregistrate 14 astfel de cazuri, raportate și detaliate în actele întocmite dar, trebuie
semnalat că au mai fost întâmpinate și situații în care, ca urmare a opoziției și atitudinii
recalcitrante ale contravenientului, atenționarea cu luarea măsurii de încătușare, a constituit
argumentul hotărâtor în rezolvarea calmă a problemei.

Ca un reper important al activității noastre pe acest capitol, activitatea de supraveghere a
unităților de învățământ se bucură de o mare atenție, zilnic patrulele noastre având în vedere la
orele dimineții precum și la orele de final de program școlar, 5 din cele 11 unități școlare ( școlile
generale nr. 1, 2, 3, 5 și cea din cartierul Bora dar și Liceul Ionel Perlea ) inclusiv zonele limitrofe.
Numărul de evenimente este în scădere permanentă, nemaifiind întâlnite aspectele care
erau consacrate în perioada 2005-2010 , decât sporadic, iar prezența noastră aproape permanentă,
legătura cu reprezentanții școlilor sau cu persoanele cu atribuții de pază, a fost din acest punct de
vedere, benefică. Astfel, pătrunderea persoanelor neautorizate, producerea de agresiuni între elevi
sau de către persoane străine școlii asupra elevilor, au ajuns la nivelul de 3-4 pe întreaga
perioadă, singura constatare mai consistentă fiind cea de prezenţa nejustificată a unor persoane în
zona limitrofă a școlilor la orele de final de program școlar, la care s-au înregistrat 59 de situații
din care 42 numai la Liceul Ionel Perlea. Nu s-au mai sesizat situații de prezențe cu scop de
racolare a elevilor de către persoane străine în zona limitrofă școlii.

126

Chiar dacă Liceul M. Eminescu nu intră în lista unităților care ne-au fost repartizate, atunci
când efectivele ne permit, realizăm și supravegherea în zona Al. Chimiei ( de acces în liceu ) – str.
Lacului, unde grupuri de elevi se plasează în apropierea blocurilor de locuințe nr. 36 și 55,
determinând sesizări din partea locatarilor. Chiar dacă faptele acestor tineri, așa cum sunt sesizate
dar și cum sunt constatate de către noi, nu constituie abateri de natură contravențională,
neexistând posibilitatea încadrării lor și a aplicării de sancțiuni, încercăm să impunem o distanță
față de blocurile menționate, a grupurilor în care tinerii fumează, beau cafea, vorbesc, într-un
interval scurt de 15-20 de minute, înaintea intrării lor la ore.
Parcurile și zonele de agrement, ca puncte de concentrare a locuitorilor municipiului, mai
ales în perioada caldă a anului, constituie o altă preocupare, prin gama largă de aspecte ce
trebuiesc avute în vedere :
-ordinea publică;
-starea de curățenie a aleilor;
-integritatea mobilierului urban;
-starea de funcționare și integritatea sistemului de iluminat;
-întregul material dendrologic, în special cel proaspăt plantat.
Și aici lucrurile au trend pozitiv, de ajutor fiind, pe lângă patrularea zilnică, și cele trei
camere de supraveghere video amplasate pe aleile intens traficate dar și în zona pavilionului din
Parcul Tineretului sau camerele din Parcul Ialomița care permit vizualizarea în dispecerat a
locului de joacă, a spațiilor în care sunt amplasate diferite instalații, a punctului de acces. Numărul
mai mare de sancțiuni, înregistrate în acest an, este exclusiv urmarea măsurilor de supraveghere în
scopul menținerii stării de curățenie. Aruncarea pe domeniul public a ambalajelor de la produsele
consumate, a resturilor alimentare și, în special a cojilor de semințe, reprezintă motivul principal
al luării de măsuri care au determinat o evidențiere a anului 2017 în acest clasament.

Sancţiuni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

P.Tineretului

23

62

47

105

91

108

P.Sadoveanu

10

5

3

15

44

30

P.Orăşelul C

14

3

2

29

37

25

P. CFR

30

9

20

58

35

57

P. E14

22

9

25

46

47

26

P.Est

19

12

21

34

61

62

127

P.Ialomiţa

31

12

11

15

22

111

P.Eminescu

4

13

9

62

66

16

TOTAL

153

125

133

365

403

435

Manifestările publice reprezintă un domeniu de lucru pentru care, în vederea derulării
acestora, este necesară o pregătire a întregului efectiv, cu stabilirea clară a responsabilităților, pe
zone și perioade de timp. Preluăm în totalitate responsabilitatea pentru buna desfășurare a
manifestărilor de mai mică amploare și contribuim alături de celelalte instituţii cu atribuţii în
ordinea şi liniştea publică : Poliția și Jandarmeria, la fiecare acțiune unde concentrarea de
participanți este mai consistentă, spațiile pe care se desfășoară sunt mai ample. În aceste cazuri se
impune intervenția asupra traficului rutier ( prin asigurarea fluenței sau chiar prin
resistematizarea lui ), însoțirea coloanelor de participanți aflate în deplasare, supravegherea
zonelor în care are loc manifestarea, pentru preîntâmpinarea oricăror evenimente nedorite. Pe
parcursul anului, au fost organizate și le-am avut în atenție, 99 de astfel de manifestări, din care :
-mitinguri și manifestări de protest : 6
-manifestări religioase : 16
-manifestări cultural artistice : 13
-manifestări sportive : 3
-în piețe, oboare, la activități de profil : 15
-alte acțiuni autorizate : 46.
Circulație rutieră
Ca o zonă de activitate intensă, având în vedere numărul mare al autovehiculelor aflate în
trafic și dinamica accelerată în ce privește ritmul înmatriculărilor, supravegherea circulației
rutiere acoperă pe deplin potențialul de lucru al serviciului nostru, compus din 8 polițiști locali,
care, uneori, primesc sprijin și din partea colegilor din Serviciul de Ordine Publică.
Chiar dacă, la nivelul anilor 2007-2008, nu aveam competențe în domeniu, prin prevederi
cuprinse în hotărâri ale Consiliului Local, am reușit să ne implicăm legal în punerea în ordine a
traficului rutier, în primul rând, dar și cel pietonal. Dacă la nivelul acelor ani, erau înmatriculate
în municipiul Slobozia cca. 12.000 de autovehicule, iar circulația rutieră se derula anevoios pe o
singură bandă pe sens pe bulevardele principale ( M. Basarab, Cosminului, Unirii ) acum, când
încheiem anul 2017, există înregistrate în evidențele Serviciului de Impozite și Taxe din Primăria
Slobozia, aproape 20.000 de autovehicule dar, ca urmare a implicării noastre consecvente și
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sistematice, traficul rutier a devenit o componentă urbană situată la un nivel corespunzător, cu
imobilizarea autovehiculelor la bordură în mod regulamentar și, cel mai important, cu un trafic ce
se realizează în limitele regulamentului, circulația ritueră realizându-se firesc, pe câte două benzi
pe sens, așa cum este marcată și semnalizată artera rutieră. Este important de semnalat că acest
lucru se realizează și fără blocarea trotuarelor și aleilor pietonale sau ocuparea spațiilor verzi cu
autovehicule staționate neregulamentar.
De asemenea, față de aceași perioadă, disciplinarea deţinătorilor şi conducătorilor de
vehicule cu tracţiune animală, o putem considera realizată, nemaiexistând situații în care aceștia
sunt depistaţi pe arterele din interiorul municipiului, pe care au accesul interzis.
Cunoscând maniera de participare la trafic a autovehiculelor de mare tonaj care tranzitează
municipiul nostru pe tronsoanele de drum naţional (staționarea peDN, în punctele de intrare/ieșire
din municipiu, blocarea circulației și împiedicarea vizibilității indicatoarelor rutiere ), le-am
urmărit îndeaproape, impunând respectarea legislației, astfel că acum, staționarea acestora se face
pe Șos. Brăilei în special, dar și DN 2A sau DN 2, în manieră corespunzătoare, în afara
carosabilului, acolo unde terenul permite ori în stațiile de alimentare cu carburant. La fel, pentru
autoturismele cu care se efectuează transport în regim de taxi, am avut o atenție deosebită,
urmărind ca prezența lor în trafic să se facă prin respectarea regulamentului de circulație. Au fost
eliminate în acest fel staționările pentru aşteptarea clienţilor la dublaj ( în afara stației pe banda
unu de circulație ), ori prin parcarea în stație, în spic, imobilizarea mașinii pe trecerile de pietoni,
sau în stațiile de transport public de călători. Evoluția numărului de sancțiuni aplicate în domeniul
circulației nu a fost spectaculoasă, păstrându-se în jurul a 2.500 – 2.700 de sancțiuni anual, cu
mici diferențe între numărul de amenzi și cel de avertismente.
Total

sancţiuni Amenzi

Av. scrise

Av. verbale

OUG 195
2013

1577

547

464

566

2014

2585

693

697

1195

2015

2576

1176

563

837

2016

2614

1384

281

949

2017

2724

1338

461

925
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Este drept, toate aceste situații din trafic au rezolvarea asigurată atât timp cât prezența
polițistului local în carosabil este permanentă, vizibilă, cu intervenții sistematice și hotărâte, cu
aplicarea de măsuri legale. Trebuie înțeles totodată și faptul că o creștere constantă a numărului
de autovehicule înmatriculate, va pune în mod permanent probleme în menținerea traficului în
condițiile cerute de regulament, ceea ce face absolut necesare măsuri hotărâte de intervenție pentru
utilizarea cât mai judicioasă a spațiilor de parcare dar și de asigurare a condiţiilor de lucru
necesare desfăşurării activităţilor specifice instituţiei. Astfel, s-a realizat şi dezvoltat o aplicaţie
informatică de editare a proceselor - verbale de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii
contravenţionale în domeniul circulației rutiere în format electronic pe dispozitivele aflate în
vehiculul de patrulare, din dotarea polițiștilor locali, iar introducerea în sistem a actelor încheiate
se face prin sincronizarea automată cu serverul de date și implementarea instantanee a acestora.
Deasemena a fost inițiată o altă aplicație informatică de inventariere și de marcare grafică pe o
hartă virtuală, a întregii sistematizări rutiere din municipiu.
Împreună cu Biroul Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Slobozia am desfăşurat acţiuni
comune de verificare a modului în care este asigurată semnalizarea rutieră pe orizontală și pe
verticală, pe arterele de circulaţie din municipiul Slobozia, încheindu-se mai multe note de
constatare, prin care s-au propus modificări ale traseelor rutiere cu reglementarea circulației în
sens unic. Aceste note de constatare urmează a fi analizate și dezbătute în cadrul comisiei de
circulație, și ulterior înaintate Consiliului Local al Municipiului Slobozia, pentru expunerea spre
dezbatere publică și adoptare.
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În urma solicitărilor primite din partea Școlii gimnaziale nr.1 și a DEXTER CLUB
ACADEMY cu profil de AFTER-SCHOOL, poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe
drumurile publice au susținut activități de educație rutieră, în vederea reducerii riscului rutier în
rândul școlarilor și a preșcolarilor. Totodată au fost expuse și prezentate grupelor de copii reguli
de circulaţie specifice pietonilor şi bicicliştilor. Au fost organizate dezbateri şi au fost vizionate
filme cu mesaje preventive. Totodată, în cursul anului precedent, instituţia noastră a fost gazdă
pentru elevi din liceele municipiului care, în cadrul programului Şcoala altfel, au aflat în ce constă
activitatea Poliţiei Locale Slobozia urmărind slide-uri powerpoint cu acțiunile desfășurate în
scopul combaterii faptelor de natură contravențională sau penală. Întâlnirea cu elevii a avut un
caracter interactiv și a îmbinat problematica preventivă cu fapte concrete, fiind abordate, în
principal, problemele ce se întâlnesc în mediul urban, din punct de vedere al ordinii și liniștii
publice, dar și din punct de vedere rutier.
Autovehiculele abandonate sau fără stăpân. Un subiect care a impus o preocupare intensă
în primii ani, când aveam în evidențe peste 100 de autovehicule anual, pe care le urmăream
sistematic, menținând legătura cu deținătorii legali, în vederea îndepărtării lor de pe domeniul
public în mod cât mai rapid, înainte de îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 421/2002,
este acum un subiect aproape rezolvat. Singurele autovehicule pentru care urmează a se finaliza
documentația conform procedurii, fiind cele ce aparțin unei societăți comerciale care nu mai are
activitate pe raza municipiului și pentru care, la acest moment putem spune că, urmare a
demersurilor noastre, sunt șanse să fie ridicate de către deținător înainte de a se ajunge la
preluarea în proprietate și valorificarea de către administrația publică. S-au aplicat totuși 8
sancțiuni, din care 4 amenzi, pentru autovehicule care, fără a îndeplini condițiile impuse de lege (
imobilizare de cel puțin un an pe domeniul public sau privat, cu intenţia deținătorilor de a renunța
la ele ), nu erau în stare de funcționare, nu dețineau ITP, nu aveau impozit achitat și nici nu aveau
asigurare obligatorie, ceea ce înseamnă că nu mai au statut de autovehicul și, la acel moment
ocupau domeniul public în mod ilegal.
Ocuparea în mod nelegal a parcărilor rezidențiale a determinat înregistrarea în
dispeceratul nostru a unui număr de 372 de reclamații ca urmare a cărora s-au aplicat 329 de
sancțiuni din care 10 amenzi, majoritatea covârșitoare a situațiilor fiind rezolvate în mod operativ.
Cerșetoria. Eliminarea cerşetoriei, ca real fenomen la nivelul primilor ani de funcționare,
2005 – 2008, al căror protagonişti erau cetăţeni din alte localităţi (în special Ţăndărei, Feteşti,
Căzăneşti, Andrăşeşti ), unii dintre ei recurgând la mijloace de înşelătorie (bărbaţi deghizaţi în
femei în vârstă, persoane care simulau diverse infirmităţi, utilizând scaune cu rotile) , a constituit
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un obiectiv pe care ni l-am propus spre rezolvare. Astfel, la acest moment, nu mai sunt constatate
astfel de prezențe în spaţiul public pe raza municipiului nostru, cei cu astfel de preocupări fiind
preluaţi încă din gară sau autogară și supravegheați pentru îmbarcare și întoarcere spre domiciliu.
Singurele intervenții sunt necesare în cazuri izolate, determinate de 1-2 locuitori ai Sloboziei, ori
de câțiva minori pe care urmărim sistematic să-i îndepărtăm din punctele în care se plasează.
Numărul de sancțiuni aplicate este de 58, din care 21 de amenzi.
Comerțul stradal, ca activitate distinctă, acesta nu mai există de ani buni, sub forma sa
neautorizată. Este de regăsit numai în situațiile în care este organizat cu ocazia diferitelor
evenimente. În aceste condiții, toate aspectele sunt avute sub control ( ocuparea domeniului public,
afișarea programului de activitate şi a firmei, existenţa actelor de proveniență a mărfii, menținerea
curățeniei în zona de lucru ), fără să se fi constatat abateri care să impună aplicarea de sancțiuni.
Autovehicule expuse vânzării. Un alt capitol care nu mai apare pe agenda zilnică de lucru,
problema, un adevărat fenomen în anii din urmă, fiind rezolvată. Cazuri sporadice sunt preluate și
puse în legalitate în mod operativ, la acest capitol aplicându-se în acest an doar 5 sancțiuni, din
care o singură amendă.
Animale de companie sau cele domestice sunt apariții obișnuite pe domeniul public și
acceptate atât timp cât sunt respectate o serie de condiții. Nu suntem în punctul în care situația este
perfectă, dar majoritatea deținătorilor de animale de companie sunt în regulă în ce privește
supravegherea animalului ori dotarea cu materialele necesare menținerii curățeniei. În special
supravegherea continuă a parcurilor a dus la constatări care au impus aplicarea unui număr de 63
de sancțiuni din care 24 sunt amenzi.
O pasiune a unor locuitori ai municipiului Slobozia, cea de creștere și îngrijire a animalelor
care nu aparțin cuiva anume ( câini ori pisici ) pe domeniul public, a determinat dispute între
locatarii blocurilor, fapt care a necesitat intervenția noastră. Astfel, pentru amenajarea de
adăposturi improvizate pentru animale, pentru plasarea de vase cu hrană și apă pentru acestea,
toate în imediata vecinătate a blocurilor de locuințe, de către unii iubitori de animale, au fost
necesare măsuri – 31 de sancțiuni, din care 8 amenzi, dar și solicitarea DADP în vederea
dezafectării amenajărilor în 7 situații.
Salubritate, depozitarea deșeurilor. Eliminarea fenomenului de depozitare necontrolată
a deşeurilor de orice fel pe domeniul public este încă un aspect menținut sub control, puținele fapte
de această categorie fiind rapid depistate și sancționate. Efectiv pentru astfel de situații, s-au
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aplicat 14 sancțiuni ( cu 8 amenzi ), la care mai putem adăuga încă 19,

determinate de

deversarea de ape uzate și alte 129 de sancțiuni ( din care 42 de amenzi ) ca urmare a colectării, de
către persoane cu situație materială precară, a deșeurilor din containerele de la platformele de
gunoi.
Cel mai important aspect la capitolul salubritate este totuși, prin numărul de sancțiuni
aplicate, cunoscutul obicei de consum de semințe și aruncarea cojilor pe domeniul public. Este
remarcat în mod special în parcuri sau în jurul locurilor de joacă pentru copii, fiind asimilat cu o
formă de relaxare sau cu o preocupare tipică momentelor de relaxare, când lumea se plimbă, stă
pe bancă la umbră sau îşi supraveghează copiii în locurile de joacă. Insistenţa concetăţenilor
noştri, pe acest obicei, a dus la aplicarea, în sezonul de vara, a unui număr de 410 sancțiuni, din
care 277 amenzi și alte multe situații în care cei vinovați au fost puși să curețe locul astfel
murdărit.
Urbanism și disciplina în construcții – a determinat acțiuni de constatare privind
executarea de lucrări fără autorizațiile legale, fiind transmise prin adrese către serviciul de
specialitate din aparatul propriu al primarului, comunicări privind 37 de astfel de situații, din care
29 pentru construcții de clădiri și 8 pentru realizarea de firme și copertine. Deasemenea, au fost
efectuate 25 de acțiuni de însoțire în teren, a funcționarilor publici cu atribuții în domeniu.
Fumatul în spații închise, așa cum este el definit în Legea nr. 349/2002, a impus
implicarea noastră, cu precădere în incintele unităților de învățământ, în zona locurilor de joacă
dar și în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi, așa încât au fost
aplicate 187 de sanțiuni, din care 135 de amenzi. Pentru prevenirea încălcării prevederilor legale
în acest sens, au fost efectuate și acțiuni de control în unitățile de alimentație publică, inclusiv la
cele care au terase amenajate, fiind aplicat un singur avertisment.
Persoane luate în evidență. Una dintre preocupările poliţiştilor locali este de a
identifica persoanele cu probleme deosebite de pe raza municipiului şi de a interveni, în limita
competenţelor în vederea acordării sprijinului necesar. Este vorba despre :
-persoane fără domiciliu, în număr de 11, deja consacrate, pentru care sunt întocmite fișe cu toate
datele pe care le deținem și a căror prezență o monitorizăm permanent, în special în perioada rece
a anului la care se adaugă alți 7, considerați în tranzit, ei apărând sporadic în localitate,
-persoane cu probleme de sănătate - 4, care sunt avute în atenție ca urmare a impactului pe care îl
au asupra locuitorilor ca urmare a comportamentului lor. În trei din aceste cazuri am efectuat
demersurile necesare pentru internarea într-o unitate sanitară de profil, în scopul diagnosticării și
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stabilirii unui tratament corespunzător
-persoane cu risc de victimizare – 12, avute în atenție deoarece, fără aparținători, cu vârste
înaintate și suferinzi de boli cronice, pot fi victime ale unor acțiuni ilegale.
Acțiuni și controale planificate prin planuri de măsuri – 11, dintre care :
-Prevenirea și combaterea faptelor de natură să aducă atingere normelor legale ce
reglementează activitatea de alimentație publică. Astfel, au fost verificate 90 de unități, 40 dintre
acestea deținând autorizație valabilă pe anul în curs. Reprezentanților unităților ce nu aveau taxa
achitată li s-au adus la cunoștință prevederile legale, cu mențiunea ca, în cel mai scurt timp să
intre în legalitate în caz contrar se vor lua măsurile ce se impun. În prezent 10 dintre unităţi nu
deţin autorizaţie valabilă.
-Expunerea pe domeniul public de dozatoare de cafea sau alte aparate sau vitrine
frigorifice, cei ce nu au putut prezenta Acordul privind ocuparea domeniului public, emis de
Primăria Slobozia, fiind îndrumați să intre în legalitate în perioada imediat următoare, fapt ce s-a
şi confirmat ulterior când, au prezentat la sediul Poliției Locale copii ale Acordurilor.
-Verificarea unităţilor comerciale ce expun marfă fără avize legale – un număr de 32
unități. S-au înaintat adrese de informare către reprezentanții acestor unități, cuprinzând
dispozițiile art 2, din HCL nr.45/2010 privind aprobarea Regulamentului de ocupare temporară a
unor locuri publice din municipiul Slobozia pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale şi
servicii de piaţă.
-Trei acțiuni de control asupra modului de organizare și desfășurare a activității de transport
în regim de taxi. Până în prezent au fost controlate peste 142 de taximetre, fiind aplicate 5
sancțiuni, din care 3 amenzi, pentru lipsa atestatului profesional sau pentru faptul că nu dețineau
asupra lor actele cerute de lege. Au fost totodată înaintate două adrese către ANAF pentru
clarificarea unor situații constatate în bonurile fiscale.
-Control privind prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale privind masa maximă
admisă de peste 3.5 tone şi accesul pe anumite sectoare de drum din municipiul Slobozia. Au fost
aplicate 4 sancțiuni contravenționale.
-Verificarea modului în care sunt îndeplinite condițiile de lucru la lucrările de placare a
fațadelor blocurilor de pe raza municipiului. Au fost depistate două locații unde se desfășura acest
tip de activitate, fiind aplicată o amendă pentru executarea de lucrări fără a avea montată plasă de
protecție.
-Prevenirea și combaterea încălcării normelor rutiere de către bicicliști și pietoni. Persoanele
depistate încălcând prevederile legale în vigoare au fost atenționate și informate cu privire la
respectarea reglementărilor rutiere, în vederea adoptării de către acestea a unui comportament
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corespunzător în trafic. Totodată, s-au aplicat 28 avertismente și 7 amenzi.
-Prevenirea și combaterea unor fapte de natură contravențională ce aduc atingere normelor
legale privind protecția mediului (mai exact, verificarea contractelor de salubritate încheiate de
reprezentanții unităților comerciale ce își desfășoară activitatea în Piața Agroalimentară). Au fost
verificate 5 astfel de unități fără a fi constatate abateri.
-Prevenirea și combaterea încălcării normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea
autovehiculelor și accesul interzis pe căile de comunicații rutiere și pietonale din municipiul
Slobozia. În perioada 18.08-18.09.2017 s-au aplicat 166 de sancțiuni contravenționale, din care 94
amenzi.
-Prevenirea şi combaterea faptelor contravenţionale ce aduc atingere aspectului estetic şi
gospodăresc al municipiului. Astfel, au fost aplicate 6 amenzi.
Reclamații și sesizări. Chiar dacă le considerăm un real sprijin venit din partea
concetățenilor noştri, acestea nu constituie elementul esenţial în acțiunile de constatare și
sancționare a faptelor de natură contravențională. Asigurând prezența continuă și susținută în
teren și

preocupați de a interveni înainte de a fi sesizați, pentru eliminarea situațiilor de

disconfort, depistarea direct, de către polițistul local, a situațiilor pentru care avem dreptul și
obligația de a interveni cu luare de măsuri, depășește în mod consistent numărul reclamațiilor.
Făcând o comparație între numărul de sancțiuni aplicate pe parcursul anului la Legea nr.
61/1991 cu numărul de reclamații cu aceeași încadrare juridică, remarcăm diferența consistentă în
favoarea numărului de sancțiuni, care au fost aplicate pentru fapte constatate direct de către
polițistul local, în timp ce sancțiunile determinate de sesizările primite, doar completează un mod
de acțiune pe un sector de lucru de mare preocupare.

LUNA

Total sancțiuni

Din

conf. Legii nr. 61.

ca

care

urmare

sesizărilor.
IAN

75

41

FEB

121

43

MAR

135

55

APR

159

54

MAI

173

62

IUN

263

73

IUL

241

95

135

aplicate
a

AUG

299

115

SEPT

210

62

OCT

131

38

NOV

92

60

DEC

84

71

1983

769

TOTAL

Așa cum rezultă din cifrele expuse în tabel, numărul reclamațiilor este sensibil egal cu cel de anul
anterior și cu puțin mai mare decât în perioada 2013-2015.

Din acestea, ca de obicei, sunt și neconfirmate, 302 în acest an, adică 18 % și, încă un număr
important ( dar și aproximativ constant an de an ) de 372 de reclamații, se referă la ocuparea
nelegală a locurilor de parcare de reședință, ceea ce este o faptă de mică gravitate și înseamnă
aproape un sfert din total.

Total

2013

2014

2015

2016

2017

1462

1530

1517

1624

1638

reclamații
Neconfirmate

224

-15,3% 274 -17,9% din 386 -25,4% din 376 – 23,1% 302-18,43%

din total
Din

care:

total

din total

la 744 – 50,9% 702 -45,9% din 792 -52,2 % 817

Legea 61/1991
La

total

din total

total

din total

din total

-50,3% 769-46,9%

din total

din total

HCL 352 – 24,1% 370 – 24,2 % 347 – 22,8% 312 -19,21 % 372-22,7%

48/2011 și HCL din total

din total

din total

96/2014
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din total

din total

Sancțiuni
aplicate

793 – 64% 883 – 66,3% 876 -77,4% din 999 – 80% din 1070-80%
prin din

rezolvarea

reclamațiile

reclamațiilor

confirmate

din reclamațiile reclamațiile

reclamațiile

din

cconfirmate

confirmate

reclamatiile

confirmate

confirmate

În afara măsurilor de sancționare, în rezolvarea reclamațiilor s-a mai stabilit :
Îndrumarea către instituțiile abilitate 61 de cazuri;
Aplanarea de conflicte : 33 de cazuri;
Îndepărtarea din zonă a tinerilor a căror prezență a determinat sesizarea : 22 de cazuri;
Îndepărtarea persoanelor fără adăpost : 18 cazuri.
Dispecerat-Sisteme de supraveghere video. Reprezintă un compartiment în organizarea
instituției și o activitate esențială, asigurând legăturile de comunicare pe orizontală și verticală, în
interiorul instituției, dar și cu exteriorul. Prin intermediul acestuia se menține relația cu cetățeanul,
și totodată, se gestionează o serie de activități dar și întreg echipamentul de lucru. Prin instalarea
monitoarelor, se asigură supravegherea unor zone extinse la nivel de municipiu, având montate și
în stare de funcționare 215 camere de supraveghere video care transmit semnalul video în timp
real. În aceeași manieră, pentru supravegherea în timp real a situației din teren, transmiterea
imaginilor din sistemul video al autovehiculului de patrulare este deosebit de importantă, la nivelul
conducerii instituției ori la nivelul dispeceratului, existând astfel posibilitatea luării la cunoștință a
stării de lucruri dar și a stabilirii de măsuri în mod operativ. În acest an peste 100 de înregistrări
video au fost puse la dispoziția instanțelor de judecată, a organelor de anchetă ori a celor de
ordine publică, constituind probe în diferite cauze, dintre care unele de mare importanță ( accident
cu o persoană decedată și părăsirea locului accidentului, fapte grave de natură infracțională
comise pe raza județului ).
Prin dispecerat se face accesarea bazelor de date ale MAI, realizându-se pe parcursul
anului 1929 identificări de persoane și 352 identificări de autovehicule.
Contestațiile la actele de constatare întocmite de către polițiștii locali sunt în număr destul
de redus, situându-se în ultimii ani în jurul unui procent de 1% din totalul actelor prin care s-au
aplicat amenzi sau puncte de penalizare. Nici numărul de procese verbale anulate de instanță prin
admiterea contestațiilor nu evoluează, pentru anul 2016 ( ultimul la care avem o situație finală, ca
urmare a duratei de derulare a proceselor ), ne indică și aici o situație favorabilă, cu 3 contestații
admise din cele 53 de procese verbale contestate.
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2013

2014

2015

2016

2017

Nr. PVCC (cu amendă 1974

2686

3368

3953

3408

şi/sau puncte penalizare)
d.c. - contestate

48

28

36

53

42

%

2,4 %

1%

1%

1,34 %

1,23 %

- judecate

48

28

36

44

6

- admise

4

3

2

3

2

- % din contestaţii

8,33 %

10,71 %

5,56 %

5,66 %

4,76 %

- % din total PVCC

0,20 %

0,11 %

0,06 %

0,08 %

0,06 %

- respinse

44

25

34

31

4

89,58 %

89,29 %

94,44 %

58,49 %

9,52 %

Infracțiuni. Reprezintă un capitol de lucru ce vizează prevenirea și combaterea faptelor de mai
mare gravitate, la care aportul nostru, s-a materializat în constatarea unui număr de 19 fapte de
această natură, 8 în echipe proprii dar și 11 în patrule mixte cu Poliția Municipiului Slobozia, fiind
totodată identificate și predate pentru efectuarea cercetărilor, 30 de persoane. În structură, natura
faptelor constatate este următoarea :
Furt de cereale (rapiţă) ................................................................................... 1;
Lovire sau alte Violenţe...................................................................................2;
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Furt din societate...................................... 3;
Tâlhărie .......................................................................................................... 1;
Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 205 Noul Cod Penal) ...................... 1;
Distrugere auto............................................................................................... 1;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere ...1;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având permisul de conducere suspendat .. 1;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de
conducere şi având în sânge o alcoolemie peste limita legală …………………………… 1;
Conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere ....................................... 1;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având în sânge o alcoolemie peste limita legală
....3;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având permisul de conducere suspendat şi
având în sânge o alcoolemie peste limita legală............................................................ 1;
Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice neînmatriculat şi fără permis de conducere
...........1;
Conducere auto fără a poseda permis de conducere şi distrugere auto ....................... 1;
Resurse Umane
La începutul anului 2017 existau 4 posturi vacante de polițist local.
În perioada 21.08.2017 – 28.08.2017 s-a organizat concurs de ocupare a posturilor vacante,
conform Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a HG nr.611/2008 privind
organizarea carierei funcționarilor publici. Au fost ocupate 2 posturi de polițist local, clasa III,
grad profesional superior, unul la Compartimentul Ordine Publică și Control și unul la
Compartimentul Circulație Rutieră.
În cursul anului au fost susţinute următoarele examene:
- promovare în clasă - 2 promovări:
- promovare în grad profesional – 4 promovări în sem. I al anului 2017
În anul 2017 nu s-a aplicat nici o sancțiune disciplinară dar s-a radiat o sancțiune mustrare scrisă, dată în anul 2016.
Conform planului anual de pregătire profesională nr. 2244/14.03.2017 și a bugetului de
venituri și cheltuieli, aprobat prin HCL nr. 34/2017, în anul 2017 a fost aprobat un număr de 8
locuri privind participarea la cursurile de pregătire profesională. Domeniile prioritare de
pregătire profesioanală au fost:
1)Poliție locală- managementul activităților de ordine pubică și siguranță publică, legislație și
proceduri;
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2)Urbanism,

amenajarea

teritoriului

și

disciplina

în

construcții;

3) Competențe informatice – operator PC.
Ținând cont de faptul că, numărul cererilor privind participarea la programele de formare
profesională, în număr de 11, depuse de angajații instituției, au depășit numărul celor 8 locuri
aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, conducerea Poliției Locale Slobozia
împreună cu comisia paritară și reprezentanții sindicatului au stabilit criterii ce au dus la selecția
funcționarilor publici ce au participat la cursurile de formare profesională. Totodată, ca urmare a
noilor reglementări apărute în legislația privind achizițiile publice, reglementări legate de noua
platformă de achiziții publice SICAP, au participat la cursurile privind ,,Noile norme legislative și
instituționale în domeniul achizițiilor publice” cei doi responsabili cu achizițiile publice din cadrul
instituției.
Contabilitate
Conform H.C.L nr. 36 din 28.03.2017 bugetul de venituri şi cheltuieli alocat Poliţiei Locale
Slobozia pe anul 2017 a fost în sumă de 4.343.000 lei şi au fost operate rectificări după cum
urmează:
 ,,Cheltuieli de personal’’, cu suma de 20.000 lei, şi la indicativul ,,Cheltuieli cu bunuri
şi servicii’’, suma de 70.000 lei, conform HCL nr. 61 din data de 27.04.2017;


,,Cheltuieli de capital’’ , cu suma de 300.000 lei, conform HCL nr. 109 din data de
29.06.2017;

 ,,Cheltuieli de personal’’, cu suma de 80.000 lei, şi la

indicativul ,,Cheltuieli de

capital’’, suma de 625.000 lei, conform HCL nr. 194 din data de 28.09.2017;


,,Cheltuieli de capital’’ , suma de 25.000 lei, conform HCL nr. 219 din data de
26.10.2017;
Creditele bugetare definitive fiind în sumă de 5.463.000 lei. Sumele alocate au fost
repartizate astfel:

 Cheltuieli de personal: 3.100.000 lei ;
 Cheltuieli cu bunuri şi servicii : 520.000 lei;
 Cheltuieli de capital: 1.843.000 lei
Conform datelor din evidenţa contabilă, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la data de
31.12.2017 se prezintă astfel:
Buget aprobat
TOTAL BUGET


Cheltuieli de personal



Cheltuieli cu bunuri şi servicii:



Cheltuieli de capital:

Realizat

%

5.463.000 lei

5.130.882,71 lei

93,92%

3.100.000 lei

3.098.958,00 lei

99,96%

520.000 lei

443.731,40 lei

85,33%

1.843.000 lei

1.588.193,31 lei

86,17%
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Plăţi efectuate din anii precedenţi

- 1.101,65 lei

Execuţia bugetară reflectă faptul că s-a încadrat în ţintele bugetare stabilite pentru anul
2017. Cheltuielile bugetului alocat s-au efectuat în proporţie de 93,92%.
Contabilitatea instituţiei se ţine în partidă dublă şi urmăreşte să asigure informaţii cu privire la
execuţia bugetelui de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare cât şi informaţii
privind performanţele financiare şi fluxurile de trezorerie.
Contabilitatea analitică este organizată conform normelor contabile, întocmindu-se balanţa
analitică pentru conturile de furnizori, creanţe, clienţi, debitori, materiale.
Datele din contabilitatea analitică se preiau în contabilitatea sintetică după care se întocmeşte
balanţa de verificare.
Achiziții
Fără a dispune de personal sau compartiment specializat pentru această activitate,
procedurile de achiziţii au fost efectuate de către funcționari publici desemnați care au primit şi
aceste responsabilităţi suplimentare. Achiziţiile publice s-au 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. Astfel, în cursul anului
2017, au fost realizate achiziții publice, integral, online prin intermediul sistemului electronic al
achiziţiilor publice. în valoare totală de 489 423,03 lei, fără TVA.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, în conformitate cu dispoziţiile Legii Poliţiei Locale,
nr.155/2010, precum şi pentru asigurarea unei intervenţii rapide şi eficiente în rezolvarea şi
soluţionarea situaţiilor ivite pentru menţinerea normelor de convieţuire socială, s-au achiziţionat:
 o autospecială - achiziţia s-a justificat prin scoaterea din uz a autovehiculelor marca Dacia
Logan achiziţionate în anul 2007 şi utilizate în activităţile de patrulare şi intervenţie,
precum şi pentru a acoperi cât mai eficient gama de atribuţii în domeniul circulaţiei pe
drumurile publice.
 un sistem de supraveghere video, compatibil cu soft de procesare automată a numerelor de
înmatriculare, care a fost montat și pus în funcțiune la intersecția Șos. Brăilei cu străzile
Viitor și Independenței, în scopul acoperirii şi securizării zonelor de intrare/ieşire, în/şi din
municipiul Slobozia.
 cinci camere de supraveghere video tip Speed Dome, montate în zonele aglomerate și
intens circulate, respectiv, trei în Piața Revoluției, una la intersecția b-dul Matei Basarab
cu șos. Brăilei și una la intersecția șos. Nordului cu str. Viilor.
 18 radiotelefoane portabile, digitale, cu GPS, în completarea celor existente, în
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conformitate cu prevederile anexei 3 din H.G. 1332/2010,

privind aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale.
 un sistem de supraveghere video pentru auto care dispune de posibilitatea de transmitere în
timp real a imaginilor captate, până la un terminal bine definit în rețea, creând un vector
sigur de recunoaștere a situației operative din teren de către persoanele cu putere de
decizie, de identificare a situațiilor care impun măsuri rapide în ceea ce privește
intervenția de efective, de sezizare a altor factori de decizie pe aspecte care exced
competența administrației publice locale, asigurându-se, în acest fel, suportul tehnic
necesar în susținerea măsurilor legale.
 două servere destinate stocării aplicațiilor informatice dezvoltate la nivel de instituție, de
evidență a reclamațiilor, a persoanelor cu diferite probleme și a proceselor-verbale de
constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii contravenționale, precum și pentru
protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale,
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
 un studiu de fezabilitate destinat realizării unui ,,Centru de Instruire Multifuncțional”,
pentru pregătirea profesională a personalului Poliției Locale Slobozia, a personalului
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă și a personalului din cadrul instituțiilor cu
atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale.
Investiţii
Pentru realizarea obiectivelor de investiții, instituția noastră a urmărit permanent execuția
lucrărilor, stabilind conformitatea lor cu specificațiile detaliilor de execuție pe fiecare specialitate
în parte, unde, pe baza situatiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe
teren, stadiul fizic al lucrărilor executate este de 78% la obiectivul ,, Extindere Sediu Poliţia
Locală Slobozia”, și de 74% la obiectivul ,,Reabilitare și amenajare bază de pregătire, Construire
și amenajare poligon de tragere acoperit”.
Obiective pentru anul 2018
 Creşterea gradului de implicare în acţiunile instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, pe
linia menţinerii ordinii şi liniştii publice în municipiul Slobozia;
 Ridicarea nivelului calitativ al serviciului de menținere a ordinii și liniștii publice și
siguranței rutiere pe zona relației cu cetățenii și prezenței în spațiul public;
 Creşterea nivelului de exigenţă în evaluarea faptelor de natură contravenţională;
 Desfășurarea de acţiuni preventive, în plan teoretic și practic, în unităţile de învăţământ,
în domeniul ordinii publice şi circulaţiei rutiere;
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 Finalizarea aplicației informatice de inventariere și de marcare grafică pe o hartă virtuală,
a întregii sistematizări rutiere din municipiu;
 Finalizarea lucrărilor la cele două obiective de investiții : Extindere sediu Poliția Locală
Slobozia și Reabilitare și amenajare bază de pregătire, construire și amenajare poligon de
tragere acoperit;,
 Realizarea documentației tehnice de execuție și derularea procedurilor pentru atribuirea
contractului de lucrări;
 Executarea unei documentații tehnice pentru up-gradarea sistemului de supraveghere
video la nivelul municipiului;
 Propunerea spre dezbatere și materializarea soluțiilor de resistematizare a traficului rutier
în vederea creșterii siguranței tuturor participanților la trafic.
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2. Serviciul Public de Asistenţă Socială Slobozia

Serviciul Public de Asistență Socială Slobozia a fost înființat prin Hotărârea nr. 6 din
27.01.2005 a Consiliului Local Slobozia, ca instituție publică cu personalitate juridică. Serviciul
funcționează în conformitate cu prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/ 2011 și Ordonanței nr.
68/ 2003 privind serviciile sociale, având ca atribuțiuni 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.
În structura Serviciului Public de Asistență Socială, conform organigramei, sunt cuprinse
următoarele servicii și compartimente:
1. Serviciul Beneficii Sociale în subordinea căruia se regăsesc 19 posturi, un post fiind de
conducere :
1.1.Compartimentul Monitorizare persoane cu handicap, persoane vârstnice și

subvenții : 9

posturi
1.2. Compartimentul venit minim garantat, alocații, indemnizații copii și burse școlare: 8 posturi
2.Centrul de Îngrijire de Zi : 13 posturi
3.Centrul Social : 14 posturi, un post fiind de conducere, cu următoarea structură :
3.1. Servicii socio-medicale : 7 posturi ;
3.2. Cantină socială : 6 posturi.
4.Centrul multifuncțional Bora: 9 posturi;
5. Centrul Comunitar Persoane Vârstnice: 8 posturi, un post fiind de conducere ;
6. Serviciul Managementul resurselor umane : 4 posturi, un post fiind de conducere, având
subordonate :
5.1. Compartimentul Asistenți personali : 140 posturi ;
5.2. Compartimentul Asistență medico – socială : 37 de posturi.
7. Serviciul Buget – Contabilitate, achiziții publice, locuințe sociale, probleme cetățeni de etnie
romă și relații cu publicul : 11 posturi, din care unul de conducere ;
8. Compartimentul Informatică : 1 post ;
9.Compartimentul Asistență juridică : 1 post .
Din cele 259 posturi aprobate conform statului de funcții, activitățile specifice au fost
desfășurate de 222 de salariați, 37 de posturi fiind vacante.
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I. BENEFICII SOCIALE
1.1.1 Monitorizarea persoanelor cu handicap
Obiectiv: Furnizarea de servicii care permit persoanelor cu handicap să fie îndrumate, să
aleagă servicii de suport și îngrijire în funcție de nevoile identificate prin evaluare.
Indici de performanță: Gradul de analiză și răspuns la solicitările persoanelor aflate în
dificultate.

Nr.crt
1
2

Denumire

Gradul de

2016

2017

3000

2500

100

70

50

100

261

300

100

50

30

100

70

80

100

20000

15000

100

3500

4000

100

Anchete sociale (încadrare/reîncadrare
în grad de handicap);
Anchete cu privire la situaţia familiilor
asistaţilor persoanelor cu handicap;

realizare %

Dosare indemnizaţii însoţitor pentru
3

persoane cu handicap grav care au
asistent personal;
Dosare depuse de persoane cu

4

handicap care au solicitat angajarea
unui asistent personal;
Persoane cu handicap care au fost

5

consiliate sau persoane care urmează
să se încadreze în grad de handicap;
Numarul biletelor pentru transport

6

urban pentru persoane cu handicap,
asistenţi personali, însoţitor persoane
cu handicap;
Rapoarte reevaluare la dosarele de

7

asistenţi personali şi indemnizaţii de
însoţitor pentru persoanele cu
handicap grav.
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1.1.2. Protecţia persoanelor vârstnice
Obiectiv: Prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale a vârstnicilor şi creşterea calităţii
vieţii persoanelor vârstnice aflate în stare de risc social, imobilizate la pat sau la domiciliu;
Indici de performanță: Gradul de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale. Gradul
de analiză și răspuns la solicitările persoanelor aflate în dificultate;
Nr.

Denumire

crt

Gradul de

2016

2017

100

40

100

35

20

100

realizare %

Fişe socio-medicale necesare
1

internării persoanelor vârstnice în
centre de îngrijire şi asistenţă
socială;
Persoane vârstnice şi familiile
acestora sprijinite în vederea

2

completării dosarului de internare
într-un centru pentru persoane
vârstnice;
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Persoane vârstnice fără însoţitori
legali, care locuiesc singure ce au
3

fost vizitate periodic si sprijinite în

25

30

90

20

20

100

5

15

100

10

15

100

efectuarea cumpărăturilor şi a
plăţii utilităţilor;
4
5
6

Distribuirea ajutoarelor alimentare
persoanelor vârstnice;(*10 buc.)
Întocmirea documentaţiei pentru
încadrarea în grad de handicap
Întocmirea dosarului internarea în
azil (C.I.A.)

1.1.3. Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
Obiectiv: Acordarea de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părți din cheltuielile
aferente încălzirii locuinţei în perioada sezonului rece.
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Indici de performanţă: Gradul de analiză şi răspuns a dosarelor depuse pentru ajutorul de
încălzire a locuinţei în sezonul rece;
Nr.
crt.

Denumire

Gradul de

2016

2017

300

1000

100

50

40

100

11

9

100

150

0

100

120

80

100

realizare %

Persoane îndrumate în perioada oct-dec
1

pentru completarea cererii de solicitare
subvenţie căldură
Persoane beneficiare de subvenţie(ale

2

căror venituri s-au modificat după
depunerea dosarului) consiliate şi
îndrumate;
Cereri pentru gaze, energie electrică şi

3

lemne care au fost verificate şi
înregistrate(*100 buc.);
Administratori convocaţi pentru

4

instruirea în vederea completării
formularelor, respectiv distribuirea
acestora;

5

Anchete sociale;
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1.2. Compartimentul Venit Minim Garantat, Alocaţii, Indemnizaţii copii şi Burse Şcolare
asigură, în 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 implică risc crescut de marginalizare şi
excludere socială, cu prioritate situaţiilor de urgenţă;
Indici de performanţă: Gradul de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale. Gradul
de analiză și răspuns la solicitările persoanelor aflate în dificultate.

Nr.crt.

Denumire

2016

2017

1

Medie anuală dosare în plată

304

301

Gradul
de
realizare
%
100

2

Medie anuală a persoanelor în plată

806

805

100

3
4

Sume totale aprobate pentru plata ajutor 1.067.930 1.074.774 100
social
128
77
100
Dosare noi înregistrate

5

Ajutor înmormântare - familii

5

3

100

6

Ajutor înmormântare - suma

5000

3000

100

7

Ajutor pentru încălzirea cu lemne familii

222

193

100

8

Ajutor pentru încălzirea cu lemne - suma 63858

56912

100
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În conformitate cu noile prevederi legale beneficiarii de ajutor social au obligaţia de a prezenta o
declaraţie pe propria răspundere privind veniturile realizate şi componenţa familiei, ori de câte ori
intervin modificări privind veniturile realizate sau se modifică numărul membrilor familiei.
În consecinţă intervine obligaţia de a verifica cele declarate prin efectuarea de anchete sociale. În
conformitate cu prevederile legale, primarul dispune efectuarea de anchete sociale o dată la 6 luni
sau ori de câte ori este nevoie. Astfel au fost efectuate anchete sociale după cum urmează:
Nr.crt. Anchete legea 416/2001

1

Anchete pt. dosare noi

2016 2017 Gradul
de
realizare
%
128 77
100

2

Anchete reevaluări la 6 luni

730

700

100

3

Anchete modificări venituri /membru al familiei

53

51

100

4

Anchete solicitate AJPIS

0

9

100

5

Total anchete

911

837

100

În fiecare lună în funcţie de situaţia fiecarui dosar se întocmesc dispoziţiile de: acordare,
suspendare, modificare, repunere în plată, încetare drept, după cum urmează:

Nr.crt.

Denumire

2016

2017

1

Nr.total dispoziţii drepturi noi

121

73

2

Nr. total dispoziţii reluare drept

90

79

3

Nr. total dispoziţii modificare drept

53

51

150

4

Nr. total dispoziţii suspendare drept

137

148

5

Nr. total dispozţtii încetare drept

110

98

6

Nr. total dispoziţii lemne

222

201

În fiecare lună, respectând termenele legale s-au transmis către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi si
Inspecţie Socială Ialomiţa următoarele:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

2016

2017

Dosare în copie pentru AJPIS
Identificare, înaintare către ANAF Ialomiţa pentru eliberarea
adeverinţelor de venit, calcularea veniturilor, introducere în
sistemul informatic şi stabilire drept
Întocmit adrese privind veniturile realizate, identificat
angajatorii. Solicitat adeverinţe de venit, stabilit debite şi
informat AJPIS Ialomiţa
P.A.I.D.(privind asigurarea obligatorie a locuinţei)
Introducere lunar individual pontaje în program
,, Asistenţă socială VMG’’;
Întocmit corespondenţă beneficiari, instituţii -întocmire plicuri,
întocmire borderou, transmis Posta Română
Eliberat adeverinţe beneficiari ajutor social şi adrese comisie
expertiză medicală şi recuperare a capacitaţii de muncă

174
2517

124
2901

72

84

48
2714

31
2607

733

703

2400

2615

151

Trimestrial se transmite situaţia centralizatoare privind evidenţa şi măsurile aplicate persoanelor
marginalizate.
În fiecare lună se constituie în copie pentru A.J.P.I.S. dosarele noi intrate în plată şi dosarele unde
au intervenit modificări.
Derularea programului P.A.I.D. (privind asigurarea obligatorie a locuinţei) a necesitat verificarea
beneficiarilor de ajutor social în vederea stabilirii regimului juridic al locuinţei. Situaţia a fost
transmisă A.J.P.I.S.
Au fost transmise în termenele legale răspunsuri către solicitările venite din partea altor instituţii,
iar la solicitările beneficiarilor de ajutor social au fost eliberate adeverinţe privind calitatea de
beneficiar necesare acestora la medicul de familie, spital, casa judeţeană de asigurări de sănătate .
A fost întocmită în termenele legale şi distribuită corespondenţa către beneficiarii de ajutor social.
În luna decembrie 2017 am participat la pregătirea cadourilor pentru serbările organizate cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
Compartimentul Venit minim garantat, alocaţii, indemnizaţii copii şi burse şcolare a participat la
acţiunea de inventariere a activelor şi pasivelor din cadrul S.P.A.S în anul 2017.
Distribuit poliţe asigurarea locuinţei pentru persoanele beneficiare de ajutor social;
Solicitare lunar adeverinţe ANAF pentru beneficiarii de ajutor social, verificare adeverinţe şi
introdus adeverinţele în sistemul informatic–program VMG;
Consiliere, informaţii furnizate zilnic beneficiarilor de ajutor social privind situaţia dosarului .
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Introducere lunar individual pontaje în program ,, Asistenţă socială VMG’’;
Colaborare AJOFM - sprijin acordat în organizarea ,,bursei locurilor de muncă’’ pentru
beneficiarii de ajutor social.
1.2.2. Acordarea alocaţiilor, indemnizaţiilor, burselor şcolare
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 prestaţii și beneficii sociale.
Nr. crt.
1
2
3

Alocaţii de stat, indemnizaţii creştere copil şi stimulente
Legea nr. 61/1993 – Alocaţie de stat
OUG 111/2010 – Indemnizaţie creştere copil
OUG 111/2010 – Stimulente de inserţie

2016
386
244
125

2017
411
250
167

Gradul
Nr.
crt.

Anchete sociale

2016

2017

de
realizare
%

Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat
1

15

26

100

35

36

100

tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală

2

Hot.1488/2004 privind programul naţional de
protecţie sociala „Bani de Liceu”

153

Gradul
Nr.

Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea

crt.

familiei

2016 2017

de
realizare
%

1

2

3

4

Informare, verificare și primire dosare noi, înregistrare
registru, introducere date în format electronic.
Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor,

117 110 100

drepturi noi.
Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor,

496 611 100

reevaluari din 6 in 6 luni.
Întocmire dispoziții privind acordarea, neacordarea,

351 308 100

modificarea și încetarea dreptului.
Întocmire borderouri privind acordarea, neacordarea,

5

117 110 100

346 304 100

modificarea și încetarea dreptului, vizare și transmitere
împreună cu Dispozițiile Primarului, cereri și anchete
sociale către AJPIS Ialomița (nr. beneficiari).
Identificare, înaintare solicitare către ANAF Ialomița

6

2653 2773 100

pentru eliberarea adeverinţelor de venit, calcularea
veniturilor, introducere în sistemul informatic și stabilire
drept (nr. beneficiari).

7

Întocmit adrese privind veniturile realizate, identificat
angajatorii, solicitat adeverințe de venit, stabilit debite și
informat AJPIS Ialomița.

154

36

57

100

8

Întocmit corespondență beneficiari - întocmire plicuri,
întocmire borderou, transmis Poșta Română.

351 308 100

Gradul
Nr.
crt.

de
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 2016 2017
drepturilor copilului
realizare
%

1

Reatestare asistenți maternali profesioniști, obținere 165 211 100
atestat familie aptă să adopte, reintegrare familială
minori, anchete sociale efectuate la domiciliul
solicitanților
Minori referiți DGASPC Ialomița în vederea
instituirii unei măsuri de protecție - Planuri de
servicii aprobate prin Dispoziția Primarului

19

18

100

2
3

Minori găzduiți în Centrul de zi Bora - Planuri de
servicii aprobate prin Dispoziția Primarului

49

50

100

Minori găzduiți în Centrul de zi Slobozia - Planuri

52

47

100

4

de servicii aprobate prin Dispoziția Primarului

155

Nr.
crt.

1
2
3
4
5

Gradul

H.C.L nr. 219/2013 privind acordarea tichetelor
sociale în cadrul proiectului "Eu vreau sa merg la

2016 2017

școală"

de
realizare
%

Informare, verificare şi primire dosare noi, înregistrare

160

153

100

160

153

100

Fișe de evaluare – în vederea acordării tichetelor

160

153

100

Întocmire dispoziții privind acordarea, neacordarea,

193

192

100

273

216

100

193

192

100

9

9

100

registru, introducere date în format electronic
Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanților,
drepturi noi

modificarea și încetarea dreptului
Identificare, înaintare solicitare către ANAF Ialomița
pentru eliberarea adeverintelor de venit, calcularea
veniturilor și stabilire drept(nr. beneficiari)

6

Întocmit corespondență beneficiari- întocmire plicuri,
întocmire borderou, transmis Poșta Română

7

Întocmire referat achiziționare tichete sociale școlare

156

8

Întocmire borderouri și distribuire tichete sociale(nr.

1437 1307 100

beneficiari)
9

Verificare decont, prezenţă școală și stabilire drept luna 1437 1307 100
ulterioară (nr. beneficiari)

Gradul
Nr.

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in

crt.

invatamantul prescolar

2016 2017

de
realizare
%

1
2
3
4

Informare, verificare şi primire dosare noi, înregistrare

79

42

100

79

42

100

92

60

100

82

46

100

registru, introducere date în format electronic
Anchete sociale efectuate la domiciliul solicitanţilor,
drepturi noi
Întocmire dispoziții privind acordarea, neacordarea,
modificarea si încetarea dreptului
Introducere copii beneficiari în SIIIR

157

5

Întocmire borderouri privind acordarea, neacordarea,

79

46

100

modificarea şi încetarea dreptului (nr. beneficiari )
6

Întocmire referat suspendări

0

14

100

7

Identificare, înaintare solicitare către ANAF Ialomița

104

81

100

92

60

100

pentru eliberarea adeverintelor de venit, calcularea
veniturilor, și stabilire drept (nr. beneficiari )
8

Întocmit corespondență beneficiari- întocmire plicuri,
întocmire borderou, transmis Poșta Română

9

Întocmire referat achiziționare tichete grădiniță

7

8

100

10

Întocmire borderouri și distribuire tichete grădiniță (nr.

280

325

100

280

325

100

8

12

100

beneficiari)
11

Verificare decont, prezenţă grădiniță și stabilire drept
luna ulterioară (nr. beneficiari)

12

Informare AJPIS Ialomiţa cu privire la acordarea
tichetelor pentru grădiniță
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Ordinul nr. 219/2006 privind activităţile de
Nr.
crt.

2016

2017

Gradul

identificare, intervenţie şi monitorizare a

de

copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea

realizare

părinţilor pe perioada în care aceştia se află

%

la muncă în străinătate
1
2
3
4
5

Dovezi eliberate

12

10

100

Întocmire dispoziţii privind aprobare Plan de

12

15

100

24

30

100

17

17

100

184

181

100

servicii
Întocmit fișă identificarea riscurilor și fișă de
observaţii
Întocmit adrese către unitățile de învățământ
din Slobozia
Reevaluari trimestriale, anchete sociale
efectuate la domiciliul solicitanţilor, verificări
realizate la domiciliul minorilor menționați în
adresele primite de la unitățile de învățământ
din Slobozia
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II. Serviciul Buget - Contabilitate
Activitatea Serviciului buget contabilitate, achiziții publice, relații cu publicul si locuințe
sociale urmărește realizarea eficientă a atribuțiilor pentru atingerea obiectivelor stabilite prin
Regulamentul de organizare și funcționare, în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea
instituțiilor publice, precum şi alte reglementări contabile in vigoare.
Pentru asigurarea resurselor, financiare și materiale necesare bunei funcționări a
Serviciului Public de Asistenta Sociala și gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din dotare
și creșterea eficienței utilizării acestora, Serviciul buget contabilitate și achitații publice a
întreprins următoarele activități:
Buget – Contabilitate:
Conform H.C.L nr. 36/28.03.2017 bugetul de cheltuieli al Serviciului Public de Asistență
Socială Slobozia pe anul 2017 a fost în suma de 25.000 lei la Capitolul 65, 1.643.000 lei la
Capitolul 66.02 și de 10.391.000 lei la Capitolul 68.02, iar la activitatea autofinanţată bugetul de
venituri și cheltuieli a fost de 95.000 lei. Pe parcursul anului au fost operate mai multe rectificări și
virări de credite ale bugetului, iar în urma influențelor bugetul final a fost de 391.000 lei la
capitolul 65.2A, 1.593.000 lei la Capitolul 66.2A și 12.321.000 lei la Capitolul 68.2A, sume ce au
ca sursă de finanțare bugetul local. Sumele alocate anului 2017 au fost repartizate astfel:
Capitolul 65.2A – 391.000 lei – tichete grădiniță
Capitolul 66.2A – 1.593.000 lei (asistență medicală)
- cheltuieli de personal - 1.518.000 lei
- cheltuieli materiale

- 75.000 lei

Capitolul 68.2A – 12.321.000 lei
- cheltuieli de personal - 5.855.000 lei
- cheltuieli materiale

- 2.241.000 lei

- asistență socială

- 3.973.000 lei

- cheltuieli de capital - 252.000 lei
Capitolul 68.10 – 95.000 lei (Autofinanțată)
Conform execuției bugetare la data de 31.12.2017 situația se prezintă astfel:
- la cap 65.2A – pe parcursul anului 2017 au fost achiziționate 333 de tichete grădiniță ce
au fost distribuite conform legii.
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CAPITOLUL

BUGET 2017

65.2A

lei

Asistență

socială

(tichete grădiniță)

391.000

EXECUTIE

PROCENT

31.12.2017

REALIZAT

lei

%

16.650,08

5

- la cap. 66.2A – pe parcursul anului 2017 au fost achitate drepturile salariale aferente
personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare și a asistenților comunitari,
au fost achiziționate medicamente și materiale sanitare conform referatelor întocmite și sau achitat serviciile prestate privind ridicarea de deșeuri medicale și service aparatură
medicală, conform execuției de mai jos.
CAPITOLUL
66.2A

BUGET 2017
lei

Asistență medicală

EXECUȚIE

PROCENT

31.12.2017

REALIZAT

lei

%

Cheltuieli de personal

1.518.000

1.491.593

98

Cheltuieli materiale

75.000

71.746,22

96

- la cap. 68.2A – bugetul aprobat și execuția cheltuielilor este conform tabelului de mai jos:
CAPITOLUL
68.2A

BUGET 2017
lei

Asistență Socială

EXECUȚIE

PROCENT

31.12.2017

REALIZAT

lei

%

Cheltuieli de personal

5.855.000

5.846.004

99.8

Cheltuieli materiale

2.241.000

2.079.305,70

92.8

Asistență socială

3.973.000

3.815.881,99

96

Cheltuieli de capital

252.000

208.171,24

82.6

Capitolul 68.2A cuprinde mai multe subcapitole, detaliat după cum urmează:
- la subcap. 68.2A.04 – CENTRU PERSOANE VÂRSTNICE- sumele au fost alocate
pentru achiziționarea de furnituri și birou, materiale curățenie, plata facturilor de utilități,
serviciile prestate conform contractelor în derulare și alte materiale și bunuri și servicii necesare
desfășurării activității centrului.
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SUBCAPITOLUL
68.2A.04
CENTRU
PERSOANE

BUGET 2017
LEI

EXECUȚIE

PROCENT

31.12.2017

REALIZAT

LEI

%

31.575,63

56.6

VÂRSTNICE
Cheltuieli materiale

55.800

- la subcap. 68.2A.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate- 3.387.000 lei – suma
folosită pentru achitarea integrală a drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor
cu handicap, 3.663.000 lei sume reprezentând indemnizații handicap, iar 25.000 lei reprezintă
decontarea transporului persoanelor cu handicap.
SUBCAPITOLUL
68.2A.05.02

EXECUȚIE

PROCENT

31.12.2017

REALIZAT

LEI

%

3.387.000

3.382.445

99.8

3.688.000

3.618.615,9

98.1

ASISTENȚĂ

BUGET 2017

SOCIALĂ ÎN CAZ

LEI

DE INVALIDITATE
Cheltuieli de personal
(asistenți personali)
Asistență socială
(indemnizații handicap
și transport persoane
cu handicap)

- la subcap. 68.2A.06 sumele au fost alocate pentru activitățile desfășurate de către Direcție
(cheltuieli de funcționare Sediu SPAS), Centru Multifuncțional Bora și Centru persoane fără
Adăpost Bora. Suma de 2.468.000 lei reprezintă cheltuieli salariale pentru întreg personalul SPAS
( funcționari publici și personalul contractual de la toate centrele aflate în subordinea SPAS)
- cheltuielile materiale cuprind cheltuielile aferente utilităților în suma de 35.449 lei,
furnituri de birou – 16.997 lei, materiale și prestări servicii (servicii pază Centre Bora, contracte
de service calculatoare și copiator, achiziții de toner, cartușe și alte materiale pentru funcționarea
Centrului Multifuncțional Bora) – 375.291 lei, 232.796 lei pentru prestări servicii informatice,
achiziții de materiale consumabile, servicii de paza sediu SPAS, prestări servicii SSM și alte
servicii prestate conform contractelor în derulare, 45.314 lei suplimentul cald acordat celor 47 de
copii din Centrul Multifuncțional Bora, pentru asigurări și servicii de medicina muncii .
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- la cheltuieli de asistență socială – 101.769 lei - sumele au fost alocate pentru acoperirea
cheltuielilor cu subvenția lemne conform OUG 70/2011 în suma de 10.279 și pentru tichete sociale
acordate conform HCL 219/2013, s-au acordat 1.307 tichete în suma de 91.490 lei.

SUBCAPITOLUL 68.2A.06
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
PENTRU FAMILIE ȘI COPII

BUGET

EXECUȚIE

PROCENT

(Direcție, Centru

2017

31.12.2017

REALIZAT

Multifuncțional Bora, Centru

LEI

LEI

%

Cheltuieli de personal

2.468.000

2.463.559

99.8

Cheltuieli materiale

846.900

798.128

94.2

Asistență socială

125.000

101.769

81.4

Cheltuieli de capital

252.000

208.171

82.6

Persoane fără Adăpost)

- la subcap. 68.2A.15.01 – ajutor social și ajutoare de urgență – 38.629 lei pentru ajutoare
de urgență acordate conform legii, 54.868 lei reprezintă subvenție lemne ajutor social conform
OUG 70/2011 art.25, iar 2.000 lei ajutoare de înmormântare persoane aflate în ajutor social.
SUBCAPITOLUL
68.2A.15.01
AJUTOR SOCIAL SI

BUGET 2017

AJUTOARE DE

LEI

URGENȚĂ
Asistență socială

160.000

EXECUȚIE

PROCENT

31.12.2017

REALIZAT

LEI

%

95.497

59.68

- la subcap. 68.2A.15.02 – Cantina socială - suma de 1130.289 lei executat, din care
cheltuieli cu utilitățile în suma de 47.645 lei, prestări servicii pază cantină, servicii RSVTI centrale
termice, alte materiale și servicii cu caracter funcțional – 142.085 lei, alimente – 906.554 lei pentru
un număr de 200 persoane beneficiare de cantină, precum și alte materiale consumabile cu
caracter funcțional.
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SUBCAPITOLUL

BUGET 2017

68.2A.15.02

LEI

CANTINA SOCIALĂ
Cheltuieli materiale

1.183.650

EXECUȚIE

PROCENT

31.12.2017

REALIZAT

LEI

%

1.130.289

95.5

- la subcap. 68.2A.50.50 – Centru de zi- 119.313 lei reprezentând cheltuieli cu achiziția de
furnituri, materiale de curățenie, cheltuieli cu utilitățile în suma de 21.065 lei, 11.625 lei cheltuieli
cu materiale și prestări servicii, 66.347 lei cheltuieli cu hrană celor 40 de copii ce beneficiază de
serviciile Centrului de zi, precum și alte materiale și prestări servicii.
SUBCAPITOLUL

BUGET 2017

68.2A.50.50

LEI

CENTRU DE ZI
Cheltuieli materiale

154.650

EXECUȚIE

PROCENT

31.12.2017

REALIZAT

LEI

%

119.313

77.2

- la cap. 68.10 – autofinanțată – au fost achitate facturi în suma de 15.900 lei pentru
achitarea utilităților persoanelor chiriașe de la Centru Social, iar suma disponibilă la sfârșitul
anului 2017 era de 978 lei.
CAPITOLUL

BUGET 2017

68.10

lei
95.000

EXECUȚIE

DISPONIBIL la

31.12.2017

31.12.2017

lei

lei

19.141

75.859

Totodata menționez faptul că la data de 31.12.2017 SPAS Slobozia figurează cu facturi
neachitate în suma de 42.349 lei la secțiunea funcționare.
Procentul de realizare a execuţiei bugetare este de 94.6 %, cheltuielile fiind efectuate în
cursul perioadei de raportare cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea în creditele
repartizate, conform filei de buget final aferent anului 2017 şi a contului de execuție bugetară
încheiat la data de 31.12.2017.
Activitatea financiar contabilă a instituției, aferentă anului 2017, este reflectată fidel în
situațiile financiare depuse, întocmite conform O.M.F.P. nr. 980/2010, și anume: bilanț contabil,
contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, contul de execuție a bugetului
instituției publice - cheltuieli, disponibil din mijloace cu destinație specială, plăti restante, situația
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activelor și datoriilor instituțiilor publice, balanța de verificare a conturilor sintetice și analitice,
anexele și notele.
Creditele bugetare deschise la titlul 10 „Cheltuieli de personal” au fost utilizate pentru
achitarea integrală a drepturilor salariale atât pentru personalul propriu (2.463.559 lei), cât și
pentru asistenții personali (3.382.445 lei) şi cadrele medicale școlare (1.491.593 lei), precum și
pentru achitarea obligațiilor aferente acestor drepturi la bugetul de stat și bugetul asigurărilor
sociale de stat.
La titlul 20 „Cheltuieli materiale şi servicii” au fost asigurate stocurile de materiale strict
necesare desfășurării activității (rechizite, materiale de curățenie, carburanți etc.) și a fost achitată
contravaloarea tuturor facturilor de utilități, precum şi a lucrărilor executate și serviciilor prestate.
La capitolul 57 ,, Asistență socială” s-au achitat indemnizații handicap, indemnizații CO
persoane cu handicap, subvenție lemne, tichete sociale, transport persoane cu handicap, ajutoare
de urgență și de înmormântare, subvenție lemne ajutor social, tichete grădiniță.
La secțiunea de dezvoltare ,,Cheltuieli de capital“ au fost efectuate lucrări conform listei de
investiții aprobate, după cum urmează:
-

acoperiș sediu SPAS – 185.073 lei

-

Dotări independente – 23.098 lei

În anul 2017 s-au efectuat 5.866 achiziții directe prin programul SEAP în suma de 724.938
lei. Durata medie a unui proces de achiziție este de 3 zile lucrătoare.
Serviciul Public de Asistență Socială nu a efectut nici o licitație in anul 2017.
Printre activitățile efectuate de buget contabilitate putem enumera următoarele:
 organizarea și conducerea evidențelor financiar-contabile sintetice și analitice în
concordanță cu planul de conturi al instituțiilor publice;
 organizarea gestiunilor și a evidenței tehnico-operative, primirea și eliberarea mijloacelor
materiale și bănești în patrimoniul instituției publice;
 analizarea referatelor de la compartimentele serviciului pentru întocmirea bugetului anual;
 întocmirea bugetului pentru anul 2017;
 urmărirea și analizarea bugetului pe trimestre, întocmirea de virări de credite și acte
necesare pentru rectificare bugetară;
 modificarea și întocmirea bugetului după rectificări de buget și virări de credite;
 urmărește și respectă prevederile privind organizarea, efectuarea și valorificarea acțiunii
de inventariere a patrimoniului instituției publice;
 lunar și de câte ori a fost nevoie analizarea structurii conturilor și propunerea pentru
alimentare a conturilor în funcție de prevederea bugetară;
 întocmirea de situații pentru direcția economică (monitorizare salarii, execuție cheltuieli
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din TVA, deschideri de credite, plăți restante etc);
 întocmirea și transmiterea de situațiilor lunar conform ordinului 2281/2009;
 întocmirea și transmiterea situațiilor către Direcția de Statistică Slobozia, Trezoreria
Slobozia, AJPIS Ialomița, DSP Ialomița etc;
 verificarea referatelor de necesitate la alimente și materiale cu facturile de la furnizori;
 calcularea și înregistrarea bonurilor de benzină, a bonurilor de consum și a listelor de
alimente;
 înregistrarea donațiilor și sponsorizărilor;
 înregistrarea în contabilitate a tuturor facturilor de alimente și materiale de la Cantina
Socială și cabinet medical Bora, Centru de zi, Centru Multifuncțional Bora, Centru
persoane fără adăpost Bora, Centru persoane vârstnice, Cabinete Medicale Școlare și
Direcție. În anul 2017 s-a înregistrat un număr de 1636 facturi.
 întocmirea dispozițiilor bugetare și ordinelor de plată pentru plățile către furnizori;
 întocmirea de propuneri, angajamente și ordonanțări pentru plata furnizorilor și depunerea
acestora la persoana responsabilă cu viza CFP pentru obținerea acesteia;
 întocmirea de OP pentru plata facturilor către furnizori;
 înregistrarea în contabilitate a acestor plăți;
 efectuarea de plăți în numerar pentru persoane fizice și juridice pe baza de documente
legal întocmite;
 întocmirea machetei lunare catre DSP privind necesarul de credite pentru plata salariilor;
 întocmirea și transmiterea către DSP a execuției lunare privind plata salariilor și
disponibilul rămas;
 debitarea lunară a chiriașilor de la căminul 13 la chirie, apă, gunoi, energie electrică şi
gaze;
 înregistrarea lunară a dobânzii aferente garanțiilor materiale;
 înregistrarea dispozițiilor la ajutor social și subvenție lemne necuvenită;
 întocmirea de propuneri, angajamente și ordonanțări pentru plata indemnizațiilor
handicap, indemnizații CO persoane cu handicap, subvenții lemne, tichete sociale, tichete
grădiniță și ajutoare de urgență;
 depunerea acestora la persoana responsabilă cu viza CFP pentru obținerea acesteia;
 depunerea actelor pentru plata la Trezoreria Slobozia;
 întocmirea de CEC-uri, note de plată pentru diverse plăți;
 introducerea în programul de salarii a pontajelor, reținerilor din salarii calculul
drepturilor băneşti aferente concediilor de odihnă şi a concediilor de boală pentru salariaţi,
ori de câte ori este nevoie și altor acte pentru întocmirea statelor de salarii pentru angajații
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SPAS – funcționari publici, angajații de la Cantina Socială și Cabinet medical Bora, Centru
de zi, Centru Multifuncțional Bora, Centru persoane fără adăpost Bora, Centru persoane
vârstnice, Cabinete Medicale Școlare și Direcție și asistenți personali;
 întocmirea de propuneri, angajamente și ordonanțări pentru plata salariilor, dar și a OPurilor către bănci;
 întocmirea notei contabile la salarii și înregistrarea în contabilitate a datelor;
 întocmirea și depunerea la Statistică a situațiilor lunare;
 operarea în programul FOREXEBUG a tuturor operațiunilor de introducere buget, recepții,
situații recepitulative lunare;
 întocmirea declarației la salarii și depunerea acesteia;
 participarea la acțiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de
inventar, mijloacelor bănești ori de câte ori este nevoie;
 propunerea de măsuri de casare, imputare, etc;
 evidența imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ)
 realizarea punctajului la venituri și cheltuieli între situația la zi realizată de biroul buget și
execuția Trezoreriei municipiului Slobozia și confruntarea cu extrasele de cont;
 urmărește și răspunde de execuția bugetară din faza de angajare a cheltuielilor și până la
execuție, conform prevederilor referitoare la angajare, lichidare, ordonanțare și plată;
 verificarea existenței vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la
baza angajării plăților de către instituție, precum și a altor documente care necesita
această viză;
 înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza operațiunilor contabile, în
mod sistematic și cronologic;
 înregistrarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar în registrul de inventar;
 întocmirea și înregistrarea în evidența contabilă a tuturor notelor contabile în vederea
întocmirii balanței de verificare lunare;
 verificarea conturile analitice pentru conformitate cu balanța sintetica;
 înregistrarea tuturor operațiunilor contabile în fișele de cont;
 întocmirea și înaintarea către Primăria Municipiului Slobozia a bilanțului trimestrial și
anual privind activitatea instituției;
 trimestrial, până la data de 20 ale lunii următoare încheierii trimestrului, întocmirea dării
de seamă trimestriale;
 redactarea, ori de câte ori este nevoie, de proiecte de hotărâri, expuneri de motive precum
şi rapoarte;
 participarea la ședințele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situatiile
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cerute de membrii acestora;
 prezentarea de rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de Primar, Consiliul Local;
 emiterea de note de plată pentru fiecare locatar, în vederea achitării debitelor:
 urmărirea încasărilor debitelor și somarea debitorilor;
 întocmirea lunară a situațiilor încasărilor și a debitelor pentru locuințele sociale;
 repartizarea cheltuielilor privind consumul de gaz, energie electrică, apă, salubritate, chirie
pentru fiecare apartament și afișarea tabelelor privind debitele la Centrul Social;
 introducerea chitanțelor în registrul electronic;
 arhivarea documentelor.
Relații cu Publicul
 zilnic se înregistrează fiecare cerere adusă de fiecare persoană în parte, instituții, ajutor
social, anchete sociale, concediu odihnă, chirie și modificări chirie, rapoarte de evaluare a
persoanelor cu handicap, cereri pentru eliberarea cărții de identitate, adeverințe salariu,
referate hrană pentru cantina și centru de zi, pontajele serviciului, referate pentru
suspendări abonamente cantină socială, facturi ale întregului serviciu,

alte cereri și

plângeri ale oamenilor, promovări, delegații, ajutor înmormântare, orice document care
intră in în acest serviciu;
 se înregistrează subvenție gaze și lemne ;
 colaborează și înregistrează documente cantina socială ;
 colaborează și înregistrează documente centru de zi ;
 colaborează și înregistrează documente cabinet medical Bora ;
 ștampilarea și completarea abonamentelor de la cantină ;
 face legături telefonice ;
 de două ori pe zi se merge cu mapa la director pentru

semnături și se împarte

corespondența pe compartimente ;
 ștampilarea documentelor ;
 se ocupă de înregistrarea tuturor documentelor venite din partea școlilor și a cadrelor
medicale din cadrul cabinetelor medicale școlare;
 în anul 2017 s-au alocat 22.922 numere de înregistrare pe compartimentul relații cu
publicul ;
 primirea de cereri, întocmirea și eliberarea adeverințelor pentru ajutorul de înmormântare
 eliberarea de bonuri de muncă pentru Legea 416/2001;
 eliberarea de adeverințe pentru handicap: asistenți personali, însoțitori și persoane cu
handicap;
 eliberarea anchetelor sociale și adeverințe asistenți medicali ;
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 distribuirea de lapte praf pentru copii 0-12 luni;
III. Resurse Umane
La nivelul anului 2017, Serviciul Managementul Resurselor Umane are în structură un
număr de 182 de posturi, după cum urmează:
 5 posturi funcţii publice, din care: 1 post funcţie publică de conducere ocupat;
 posturi funcţii publice de executie ocupate;
 posturi funcţii publice de execuţie vacante;
 37 posturi de natură contractuală personal medical (asistenţă medicală şi de medicină
dentară în unităţile de învăţământ/ asistenţă medicală comunitară/ mediator sanitar), din
care:
31 posturi ocupate;
6 posturi vacante.
 140 posturi de natură contractuală de asistenţi personali.
 La compartimentul Asistenţi personali situaţia s-a prezentat astfel: În cursul anului 2017
din 140 posturi aprobate, fluctuaţia asistenţilor personali a fost următoarea:
Număr
posturi
aprobate prin

LUNA

HCL

Număr asistenţi

Număr asistenţi

personali în

personali în

plată

plată

anul 2016

anul 2017

140

IANUARIE

135

137

140

FEBRUARIE

135

135

140

MARTIE

137

136

140

APRILIE

135

136

140

MAI

136

136

140

IUNIE

137

137

140

IULIE

138

135

140

AUGUST

137

135

140

SEPTEMBRIE

139

135

140

OCTOMBRIE

139

134

140

NOIEMBRIE

138

136

140

DECEMBRIE

137

138
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3.1 Resurse Umane:
Pregătirea, verificarea, întocmirea si transmiterea in REVISAL a operaţiunilor efectuate la
contractele individuale de muncă.
 Evidenţa la zi a concediilor de odihnă şi a indemnizaţiilor acordate persoanelor cu
handicap grav, în perioada concediilor de odihnă ale asistenţilor personali;
 Publicarea la sediul instituţiei şi pe pagina proprie de internet, în data de 30.09.2017, o
listă a tuturor funcţiilor din instituţie cuprinzând toate elementele potrivit art. 33 din Legea
nr. 153/ 28.06.2017 - Lege – cadru privind salarizarea personalului din fonduri publice;
 S-au eliberat adeverinţe privind calitatea de salariat şi veniturile obţinute, la solicitarea
oricarui salariat, s-au întocmit referate privind popririle pe salarii, în baza înştiinţărilor
emise de către executorii judecătoreşti sau bănci. De asemenea, s-au întocmit toate
raportările şi situaţiile lunare, trimestriale, semestriale şi anuale prevăzute de lege, către
instituţiile solicitante, respectiv A.N.F.P., D.S.P., D.G.A.S.P.C., Institutul Naţional de
Statistică, A.N.A.F.
 Realizat procedura de numire în funcţie publică definitivă,întocmit referat/ anexă stabilire
salariu în vederea emiterii actului administrativ pentru 2 funcţionari publici (Inspector/
clasa I/ grad profesional asistent. Efectuarea operațiunii de numire în funcțiile publice de
execuție in Portalul de gestiune a documentelor de raportare în ceea ce priveşte evidenţa
funcţiilor si a funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile H.G. 553/2009, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Pregătit documentaţia, efectuat demersuri şi angajat personal contractual pentru 4 posturi
de natură contractuală: 1 post de Muncitor calificat – bucătar la Centru de Îngrijire de Zi,
1 post de Muncitor necalificat – Instructor artistic la Centrul Multifuncţional cartier Bora,
1 post de Asistent medical la Centrul social- Servicii socio – medicale şi 1 post de Asistent
medical la Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg”;
 Întocmit documente de încetare a 23 asistenţi personali, 2 cadre medicale (medic specialist
şi soră medicală), 1 educator;
 Întocmit documentaţie privind modificarea raporturilor de serviciu prin “ mutare
temporară“ a unui functionar public, precum şi pentru suspendare raporturi de serviciu a 2
funcţionari publici/ 2 asistenţi personali/ 1 Îngrijitor şi reluarea activităţii din suspendare a
2 funcţionari publici/ 1 Îngrijitor;
 Întocmit documentaţie de angajare pentru 25 asistenți personali şi prelungirea duratei
C.I.M. cu acte adiţionale pentru 53 asistenţi personali;
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 Întocmit documentaţie pentru delegare de atribuţii/ prelungire delegare de atribuţiiîncetare delegare de atribuţii pentru 1 funcţionar public si 4 salariaţi- personal
contractual;
 Calculat vechime în muncă / stabilit drept concediu de odihnă in funcţie de vechimea în
muncă în conformitate cu prevederile legale pentru tot personalul SPAS;
 Acordare gradaţii corespunzatoare tranşei de vechime în muncă pentru toţi salariaţii,
funcţionari publici / personal contractual, pentru 31 de salariaţi;
 Evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a altor
tipuri de concedii pentru tot personalul SPAS;
 Întocmirea pontajelor lunare pe baza condicii de prezenţă, evidenţa si verificarea
pontajelor tuturor serviciilor (centrelor), compartimentelor;
 Întocmirea/ actualizarea Dosarelor profesionale ( în sistem electronic) ale funcţionarilor
publici;
 Pregătit documentaţie şi efectuat demersuri cu privire la organizarea şi desfăşurarea
examenului de promovare în grad a: 1 funcţionar public, 6 salariaţi personal contractual şi
promovare în clasă profesională a 1 funcţionar public;
 Pregătit documentaţie privind modificarea raporturilor de serviciu – transfer în interesul
serviciului a 1 funcţionar public;
 Pregătit documentaţie şi efectuat demersuri pentru transformări de posturi prin H.C.L. a
1 post de medic, 1 post de asistent medical şi 1 post soră medicală;
 Pregătit documentaţie şi efectuat demersuri cu privire la concursurile/examenele de
recrutare pentru 1 funcţie publică de executie vacantă şi a 4 funcţii de execuţie de natură
contractuală vacante;
 Întocmit situaţii/ adrese către Şcoli si Grădiniţe, către Inspectoratul Şcolar Judeţean sau
alte instituţii cu care SPAS are relaţii de colaborare, planificarea cadrelor medicale în
vederea asigurării competiţiilor sportive conform Calendarului competiţional – anul şcolar
2017-2018, planificarea asistenţei medicale pentru concursuri, examene de bacalaureat/
evaluare sau olimpiade şcolare, planificarea serbărilor de Crăciun, asigurarea
personalului medical pentru perioade caniculare sau alte situaţii de urgenţă;
 Întocmit plan de ocupare a funcţiilor publice, rapoarte de evaluare, fişe de post pentru
personalul din structură, programare concedii de odihnă, plan de perfecţionare pentru
personalul din subordine;
 Întocmirea si actualizarea la zi a statului de personal şi a statului de funcţii cu toate
modificările intervenite din punct de vedere legislativ, ca urmare a promovărilor in grad
profesional/ numirii în funcţie publică, acordării gradaţiilor corespunzătoare tranşelor de
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vechime în muncă, majorărilor salariale acordate conform hotărârilor, ordonanţelor sau
legilor in vigoare;
 Stabilit salarii de bază şi reîncadrarea personalului salarizat potrivit Legii - cadru nr. 153/
2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 1 iulie
2017;
 Întocmit documentaţie pentru constituirea comisiei paritare, cu stabilire perioadă şi
desemnare reprezentanţi;
 Întocmit documentaţie pentru constituirea comisiei de disciplină;
 Activitate de secretariat şi preşedinte comisie de monitorizare în cadrul sistemului de
control intern managerial. Întocmire proceduri operaţionale şi documente corespunzatoare
Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/ 2015, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Activitate de consilier etic;
 În anul 2017 a fost desfăcut disciplinar 1 contract individual de muncă pentru abateri
disciplinare a unui medic din cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară,
asistenţă medicală şi de medicină dentară.
3.2. Compartimentului Asistenţa medicală comunitară, asistenţă medicală şi de medicină dentară
3.2.1. Asistenţă medicală şcolară
Asistenţa medicală în şcoli şi grădiniţe a fost asigurată de cei 2 medici generalişti si 22
asistenţi medicali.
Alte activităţi: instruire igienico-sanitară, anchete alimentare, educaţie pentru sănătate,
promovarea activităţilor fizice, prevenirea fumatului, alcoolului şi a consumului de droguri,
promovarea unui stil de viaţă sănătos.
3.2.2. Cabinete şcolare stomatologice
În cadrul cabinetelor şcolare stomatologice sunt angajaţi 3 medici stomatologi şi 2 asistente
medicale.

.

3.2.3. Mediator sanitar
În cadrul compartimentului işi desfăşoară activitatea 1 mediator sanitar.
Activităţile desfăşurate de mediatorul sanitar au fost:
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2016

2017

78

83

78

1120

Nr. persoane
noi catagrafiate
Nr. persoane
catagrafiate
Nr. gravide-

13

cazuri noi
Lehuze- cazuri

21

noi
Copii 0-18 ani –

40

cazuri noi

28
22
33

Nr. acțiuni /
21

campanii de
sănătate publică
Nr. familii

1120

raportate
Campanii

108

vaccinare copii
Vizite și

2535

consiliere la
domiciliu:
Nr gravide

203

Nr. lehuze

145

Nr. copii 0-18

1301

ani
Nr. vârstnici

886

Nr. cronici

262

3.2.4. Asistenţi comunitari
În cadrul compartimentului işi desfăşoară activitatea 2 asistenţi comunitari.
Activităţile desfăşurate de asistenţii comunitari au fost:
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Raportare
adulţi/vârstnici

2016

2017

Nr. pers. noi

543

catagrafiate
Nr. pers. catagrafiate

4.088

4459

Nr. copii 0-18 ani

1418

982

Nr. vârstnici (peste 65

581

ani)

774

Nr. persoane înscrise la
medicul de familie

5

12

829

584

665

388

Nr. femei de vârstă
fertilă (15 -45 ani)
Nr. femei care utilizează
metode contraceptive
Nr. decese adulţi la

5

1

spital
Nr. decese adulţi la
domiciliu

1

Nr. persoane cu risc

18

social

4
635

Nr. persoane neînscrise
la medicul de familie

7

8

familie

4

0

Nr. vârstnici fără familie

9

223

11

813

0

4

51

34

Nr. cazuri violenţă în

Nr. vârstnici cu nevoi
socio-medicale
Nr. adulţi cu TBC
Nr. adulţi cu handicap
Raportare copii
Nr. copii luaţi în
evidenţă
Nr. nou-născuţi

2016

2017
147
21

148
11
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Nr. prematuri

3

0

33

39

-

0

Nr. copii alimentaţi
exclusiv natural
Nr. îmbolnăviri acute
Nr. cazuri boli

5

infecţioase

11

Nr. cazuri cronice

3

0

Nr. cazuri rahitism

15

4

Nr. cazuri anemie

16

3

1

11

Nr. cazuri cu nevoi
speciale
Nr. cazuri copii
abandonaţi/instituţionali

0

0

zaţi
Nr. cazuri sociale

20

24

-Nr. copii cu parinţi
migranţi
Raportare gravide

6
2016

2017

Nr. gravide depistate în
teritoriu

40

29

Nr. mame minore

6

4

Nr. gravide minore

9

4

3

2

2

0

24

0

Nr. gravide neînscrise la
MF
Nr. gravide înscrise de
AMC la MF din nr.
neînscrise depistate
Nr. gravide cu probleme
sociale
Nr. gravide cu probleme
medicale (sarcină de
risc)
Nr. consultaţii prenatale
Nr. total avorturi

4

5
39

0

0

0
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spontane
Nr. gravide care au
acceptat consilierea

40

29

Nivel educaţional
gravidă
-fără instruire
-Şcoala primară
-Studii liceale

21

19

10

8

8

1

10

21

-Nr. acţiuni educaţie
sanitară
Acţiuni educaţie sanitară:
 Caniculă;
 Importanţa donării de sânge ;
 Efectul drogurilor asupra organismului;
 Importanţa Vaccinării;
 Tutunul - inamicul sanătaţii – acţiuni desfăşurate la Liceul de Arte „ Ionel Perlea”, Liceul
„Alexandru Ioan Cuza”, Şcoala gimnazială nr. 3, Şcoala gimnazială „Sfântul Andrei”;
 Importanţa alimentaţiei la sân;
 Efectele consumului de alcool;
IV. Compartimentul”Asistență juridică” din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială
Slobozia, și-a stabilit pentru anul 2017 următoarele obiective specifice:
1.

Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de

Asistență Socială Slobozia.
Acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului sunt următoarele:
 corelarea și actualizarea atribuțiilor prevăzute în fișa postului și în Regulamentul de
organizare si funcționare;
 actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare în raport cu modificările
legislative și modificările structurii organizatorice din perioada 2011-2017.
Indicator de performanță pentru acest obiectiv este gradul de acoperire a activităților și
fișelor de post în Regulamentul de Organizare și Funcționare.
Gradul de îndeplinire a acestui obiectiv este de 100%, întrucât s-a asigurat acoperirea
tuturor activităților și a tuturor modificărilor legislative în vigoare.
2.

Actualizarea Regulamentului de Ordine Interioara al Serviciului Public de Asistență Socială
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Slobozia.
În vederea îndeplinirii obiectivului s-a asigurat corelarea și actualizarea prevederilor
Regulamentului de Ordine interioara cu modificările legislative publicate în perioada 2011-2017.
Indicator de performanță pentru acest obiectiv este gradul de acoperire a tututror
modificărilor legislative în Regulamentul de Ordine Interioară.
Gradul de îndeplinire a acestui obiectiv este de 100%, întrucât s-a asigurat acoperirea
tuturor modificărilor legislative în vigoare.
3.

Studierea zilnică a Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I-Legi, Decrete, Hotărâri și alte

acte,

informarea

/repartizarea

legislației

specifice

către

salariații

fiecărei

structuri,

redactarea/avizarea contractelor, convențiilor, protocoalelor încheiate de către Serviciul Public de
Asistență Socială Slobozia, întocmirea și înaintarea către Consiliul Local Slobozia a
documentației(referate și proiecte de HCL) cu propunerile de HCL, avizarea și contrasemnarea
actelor cu caracter juridic.
Acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului sunt următoarele:
 studierea zilnică a tuturor actelor normative publicate în Monitorul Oficial: legi,
Ordonanțe, Ordonanțe de urgență și în funcție de domeniul de aplicare transmiterea pentru
punerea în aplicare la compartimentele de specialitate;
 în cazul actelor normative interpretabile personalul a fost consiliat în vederea însușirii și
corelării corecte a modificărilor legislative;
 redactarea cu respectarea condiţiilor legislative de formă și fond pentru contractele
încheiate de către SPAS și avizarea acestora;
 corelarea/coroborarea legislației cu clauzele cuprinse în ontractele/protocoalele/conventiile
redactate și vizate;
 Compartimentul

“Asistență

Juridică”

a

asigurat

în

anul

2017

verificarea

documentației/dosarelor în vederea angajării de asistenți personali, verificarea și vizarea
contractelor individuale de muncă, precum și a actelor adiționale la contractele individuale
de muncă ale acestora;
 Întocmirea și înaintarea documentației către Consiliul Local al Municipiului Slobozia în
vederea emiterii hotărârilor de consiliu local: întocmire referate și proiecte de hotărâri de
consiliu local.
Indicator de performanță pentru acest obiectiv este gradul de însușire și de respectare a
legislației aferente activității din cadrul structurii.
Gradul de îndeplinire a acestui obiectiv este de 100%, întrucât toți salariații și-au însușit
modificările legislative, iar activitatea din cadrul serviciului s-a desfășurat cu respectarea
legislației în vigoare
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4. Redactarea și avizarea actelor administrative și rezolvarea corespondenței de natură juridică.
Acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului sunt următoarele:
 referatelor înaintate de către compartimentele de specialitate, s-au verificat
temeiurile legale invocate în acestea și ulterior au fost redactate și avizate
deciziile;
 s-au redactat răspunsurile la corespondența de natură juridică.
Compartimentul Asistență Juridică a redactat, a asigurat vizarea și comunicarea către
compartimentele/persoanele interesate a unui număr de 870 de Decizii după cum urmează:
 decizii numire în funcție publică;
 decizii încetare contract individual de muncă;
 decizii avansare în gradație corespunzatoare tranșei de vechime în muncă;
 decizii înființare/ridicare poprire;
 decizii promovare în clasă/grad profesional;
 decizii individuale privind

stabilirea drepturilor salariale pentru întreg

personalul Serviciului Public de Asistență Socială, conform Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 2/06.01.2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
precum și modificarea și completarea unor acte normative;
 decizii individuale privind reîncadrarea personalului

Serviciului Public de

Asistență Socială Slobozia, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 decizii delegare de atribuții;
 decizii prelungire delegare atribuții;
 decizii reîncadrare;
 decizii suspendare/încetare suspendare raport de serviciu;
 decizii transfer;
 decizii numire în funcții publice ca urmare a schimbării denumirii structurii;
 decizii comisii concurs recrutare/promovare;
 decizii admitere în Centru pentru Persoane Vârstnice;
Indicatori de performanță pentru acest obiectiv:operativitatea întocmirii și avizării actelor
administrative, gradul de asigurare a clauzelor contractuale astfel încât sa să nu genereze litigii,
operativitatea rezolvării petițiilor și a altor documente de natură juridică.
Gradul de îndeplinire a acestui obiectiv a fost de 100% întrucât toate deciziile au fost
redactate și emise, s-a asigurat redactarea și avizarea tuturor contractelor și s-a răspuns la toată
corespondența de natură juridică.
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5. Reprezentarea serviciului în fața instanțelor judecătorești.
Acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului sunt următoarele:
 acționarea în instanță a chiriașilor din Strada Viilor, nr. 61 care au acumulat debite la
plata utilităților;
 În anul 2017 s-a întocmit documentația necesară (somații de plată, solicitare
documentație de la compartimentul de specialitate, certificarea documentației pentru
conformitate în număr de exemplare egal cu numărul părților, întocmirea cererii de
chemare în judecată) și acționarea în judecată a unui număr de 6 chiriași ai Centrului
Social situat în Slobozia, Strada Viilor, nr. 61 din care 5 s-au finalizat cu admiterea
cererii de recuperare a debitului restant și evacuarea acestora, iar un dosar este încă pe
rol la Judecatoria Slobozia.
 acționarea în instanță în vederea recuperării ajutoarelor de urgență pentru care nu s-au
prezentat, în termen de 60 de zile, documente justificative.
 pentru ajutoarele de urgență acordate prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului
Slobozia, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea 416/2001 privind
venitul minim garantat, actualizată, și nejustificate în termen de 60 de zile de la
acordare, a întocmit și înaintat somații a consiliat și îndrumat beneficiarii în vederea
rezolvării litigiului pe cale amiabilă(întocmire angajamente de plată).
 compartimentul Asistență Juridică a formulat recurs împotriva sentințelor de
suspendare a judecății

pentru 3 dosare recuperare a ajutoarelor de urgență

nejustificate.
Indicatori de performanță pentru acest obiectiv : număr de dosare acțiuni deschise în
instanță raportat la număr de dosare înaintate către compartiment de

către structurile de

specialitate ale serviciului.
Gradul de îndeplinire a acestui obiectiv a fost de 100% întrucât s-au depus la instanță
toate dosarele înaintate de către compartimentele de specialitate.
6. În anul 2017 s-a ocupat de completarea documentației, de demersurile necesare la Oficiul
de Cadastru și Publicitate Imobiliară și a realizat intabularea dreptului de administrare asupra
următoarelor imobile:
 Clubul Seniorilor “Răsărit în Amurg”;
 Centrul Multifuncțional Cartier Bora;
 Centrul pentru Persoane fără Adăpost;
 Sediu Serviciul Public de Asistență Socială.
Acțiunile întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului sunt următoarele:
 s-a luat legătura cu șefii structurilor în vederea furnizării documentației imobilelor în care
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structurile își desfășoară activitatea;
 s-au întocmit referate necesare în vederea achitării taxelor de intabulare drept de
administrare;
 s-a asigurat completarea/depunerea formularelor și cererilor la Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară și ridicarea cărților funciare;
Indicator de performanță pentru acest obiectiv: număr de imobile pentru care s-a asigurat
intabularea dreptului de administrare.
Gradul de îndeplinire a acestui obiectiv a fost de 100%, obținându-se cărțile funciare pentru
toate

imobilele pentru care s-a depus documentația la Oficiul de Cadastru și Publicitate

Imobiliară.
V. Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia
Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia se află situat în municipiul Slobozia, județul Ialomița.
Clădirea se află amplasată pe Șoseaua Nordului, nr.4, din cartierul « 500 apartamente », cartier
locuit în proporție de 90% de familii aflate în dificultate.
Serviciul social “Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia”, cod serviciu social 8891 CZ-C-II,
este administrat de furnizorul Serviciul Public de Asistență Socială, acreditat conform Licenței de
funcționare nr.004055/21.08.2017.
Scopul serviciului social este prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor care se
află în situație de risc de separare de familia lor, prin asigurare pe timpul zilei, pe o perioadă
determinată de timp a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere
psihologică și educare pentru părinți și reprezentații legali, precum și alte persoane care au în
îngrijire copii.
În cadrul acestui centru se respectă, promovează și garantează drepturile copilului stabilite
prin Constituția României și Legea nr. 272/2004 în concordanță cu prevederile Convenției
Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.
Centrul de Îngrijire de Zi a derulat în anul 2017 următoarele servicii:
a) îngrijire pe timpul zilei;
b) programe educative și distractive;
c) consiliere psihologică, orientare școlară și profesională ;
d) suport și asistență pentru familie și copiii aflați în dificultate ;
Aceste servicii au urmărit: să reducă numărul copiilor cu risc de abandon școlar, familial
sau social; să promoveze o imagine cât mai bună în comunitate a persoanei rrome; să le dezvolte
copiilor deprinderi de viață independentă; deprinderi de îngrijire și educație în rândul părinților
pentru a își putea pregăti copilul pentru o viață independentă.
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Beneficiarii centrului.
Numărul de beneficiari este de 45 de copii ce provin din familii aflate în dificultate din
municipiul Slobozia, predominant fiind cartierul 500 .
Centrul de Îngrijire de Zi a oferit gratuit o mână de ajutor copiilor proveniți din familii
disfuncționale (monoparentale, cu mulți copii, cu resurse materiale, financiare modeste). Pe lângă
crearea unor condiții favorabile pregătirii temelor pentru a doua zi, ne-am străduit să oferim
elevilor acceptați în program un climat afectiv sănătos pentru dezvoltarea armonioasă a
personalității lor, consiliere și sprijin la obiectele de învățământ unde întâmpină dificultăți de
înțelegere.
Zilnic, după efectuarea temelor, în funcție de timpul disponibil, s-au dat elevilor teste de
cultură generală, s-au organizat momente obligatorii de legătură, jocuri pe calculator, dezbateri pe
anumite teme și alte tipuri de activități. Copiii sunt antrenați în notarea obiectivă a testelor și în
discutarea actelor de indisciplină.
Obiectivele urmărite pe parcursul anului 2017
1. Asigurarea de îngrijire și securitate pe timpul zilei, prevenind instituționalizarea copiilor
a) indicator de performanță: s-a stabilit un program zilnic bine organizat, elaborat în funcție de
nevoile și particularitățile fiecărui copil în parte; s-au format și consolidat deprinderi de igienă
personală, de autoservire și autogospodărire a copiilor.
- gradul de îndeplinire: gradul de ocupare al numărului de beneficiari care corespund condițiilor
de participare la activitățile centrului este de 100%.
b) indicator de performanță

: desfășurarea de activități de consolidare și îmbogățire a

cunoștințelor.
- gradul de îndeplinire: gradul de rezolvare al desfășurării activităților de îngrijire și educație cu
beneficiarii centrului este de 100%.
c) indicator de performanță : înregistrarea în cadrul centrului de zi a copiilor cu deviații de
comportament.
- gradul de îndeplinire : gradul de rezolvare al înregistrării cazurilor de copii cu deviații de
comportament este de 90%.
d) indicator de performanță : utilizarea de metode individuale de lucru cu copiii care au nevoie de
atenție deosebită și elaborarea de instrumente de monitorizare și evaluare a performanțelor
copiilor.
- gradul de îndeplinire : gradul de rezolvare al utilizării metodelor individuale de lucru cu copiii
problematici este de 100%.
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2. Prevenirea abandonului social, familial și școlar
a) indicator de performanță : înregistrarea în cadrul centrului de zi a copiilor cu deviații de
comportament, absenteism școlar și risc de abandon familial.
- gradul de îndeplinire : gradul de ocupare al numărului de beneficiari în risc de abandon școlar,
social și familial este de 100%.
b) indicator de performanță : informații și sprijin pentru a beneficia și de alte servicii sociale, în
funcție de nevoile specifice fiecărei familii.
- gradul de îndeplinire : gradul de rezolvare al consilierii sociale pentru familia beneficiarilor
este de 100%.
3. Diminuarea ratei vagabondajului și a delincvenței juvenile
a ) indicator de performanță : comunicări strânse cu familiile copiilor și instituțiile de învățământ
frecventate de aceștia.
- gradul de îndeplinire: gradul de rezolvare al menținerii relațiilor familie-centru-școală este de
100 %.
b) indicator de performanță : evaluări ale beneficiarilor pentru identificarea și definirea
problemelor/nevoilor/dificultăților cu care aceștia se confruntă.
- gradul de îndeplinire : gradul de ocupare al numărului de beneficiari cu probleme de
comportament este de 100%.
4. Consilierea și orientarea școlară și profesională pentru copiii cuprinși în programele centrului,
conform particularităților psiho-afective și opțiunile individuale ale lor
a) indicator de performanță:asigurarea de activități de consiliere și orientare socio-profesională ;
acordarea de consiliere individuală copiilor din centrul de zi și a părinților.
- gradul de îndeplinire : gradul de rezolvare al consilierii și orientării școlare și profesionale ale
copiilor din centrul de zi este de 100%.
5. Creșterea responsabilităților părinților pentru educarea propriilor copii
a) indicator de performanță : organizarea de activități comune centru-familie
- gradul de îndeplinire : gradul de ocupare al părinților în ceea ce privește prezența acestora la
activitățile comune centru-familie este de 80%.
b) indicator de performanță : organizarea de activități de socializare în unitate și în afara ei
împreună și cu părinții beneficiarilor.
- gradul de îndeplinire : gradul de rezolvare al activităților de socializare centru-familie este de
100%.
6. Creșterea șanselor de acces a copiilor proveniți din familii aflate în dificultate la condiții
educative și de îngrijire optime în perioada școlară
a) indicator de performanță : indentificarea și înscrierea potențialilor beneficiari aflați în risc
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familial, școlar sau social în programele existente în centrul de zi; participarea la activități
educative și distractive/consiliere psihologică.
- gradul de îndeplinire : gradul de ocupare al numărului de beneficiari aflați în dificultate în cadrul
centrului de zi este de 100%.
7. Implicarea copiilor într-un program regulat de activități socio-educative în urma asigurării
unor condiții minime legate de nevoile lor de bază (hrană,sănătate, securitate).
a) indicator de performanță : efectuarea zilnică de programe educative, de socializare-recreere, de
petrecere a timpului liber, util și plăcut.
- gradul de îndeplinire : gradul de realizare al activităților zilnice efectuate de educatori cu
beneficiarii centrului este de 100%.
8. Asigurarea funcționării unui serviciu de îngrijire de zi, consiliere și monitorizare a familiilor
aflate în dificultate din zonele defavorizate ale municipiului Slobozia, cu accent pe cartierul 500
apartamente.
a) indicator de performanță : elaborarea de instrumente standardizate utilizate în procesul de
acordare a serviciilor sociale ; elaborarea anuală a unui buget cu fundamentare pentru necesitățile
funcționării permanente ale acestui centru de zi.
- gradul de îndeplinire : gradul de realizare al asigurării bazelor umane și financiare funcționării
centrul de zi este de 100%.
Beneficiari direcți: 45 de copii - capacitatea maximă;
Beneficiari indirecți: familiile copiilor ce sunt asistați temporal în centru.
Grupul de beneficiari direcți este format din copii de vârstă școlară ( primară și gimnazială) din
zona 500, proveniți din familii cu venit pe membru de familie mai mic decât salariul minim pe
economie. În urma activităților desfășurate s-au urmărit permanent menținerea copilului în
mijlocul familiei sale naturale și dezvoltarea unor relații armonioase între părinți și copii.
Activități derulate
- În anul 2017 s-au desfășurat activități extracurriculare precum:
24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române - dezvoltarea interesului copiilor despre trecutul
istoric al tării noastre și a respectului față de personalitățile istorice
29 ianuarie – Ziua invenției automobilului - formarea de comportamente civice, atitudini pozitive,
realizarea unor lucrări pe tema discutată, expunere de lucrări.
1 Martie – Legenda Marțișorului – expoziție mărțișoare confecționate de beneficiari, felicitări
8 Martie – Ziua internațională a femeii/mamei – confecționare felicitări pentru mame, momente
artistice ( serbare cu beneficiarii în cadrul centrului)
22 aprilie – Ziua mondială a Pământului – compuneri, desene, acțiuni de ecologizare a mediului
înconjurător.
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9 mai – Ziua Europei – semnificația sărbătorii , desene și discuții.
15 mai- Ziua mondială a familiei – înțelegerea rolului de familie în societate, jocuri de rol, desenul
familiei.
1 iunie – Ziua internațională a copilului – concursuri sportive, jocuri în aer liber (o zi petrecută la
pădure) , vizionare de filme documentare.
15 septembrie – începerea unui nou an școlar, inițierea unor dialoguri și povestire de întâmplări
amuzante din vacanța de vară; structura claselor și a cursurilor din centru.
20 Noiembrie – Ziua universală a drepturilor copilului – Cunoașteți drepturile .
Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile copilului și legile care îi protejează.
Aplicarea testului -Desenul familiei(interpretare); Testul Goodenoughomulețul .
1 Decembrie – Ziua Națională a României – recitaluri de poezii, expoziție, lucrări închinate Zilei
Naționale, prezentarea unor momente artistice, cântece și dansuri populare.
19 Decembrie Serbare- În așteptarea lui Moș Crăciun - program susținut de beneficiarii centrului:
colinde, cântece, poezii, scenete, interpretări muzicale și dansuri moderne;
Activități permanente – zilnic se desfășoară activități de efectuare a temelor școlare pentru a doua
zi, de remediere a posibilului abandon școlar/social/familial; consiliere psihologică și sprijin
pentru copii și părinţi.
Întruniri cu reprezentanţi ai bisericii, acțiuni de voluntariat și parteneriate cu diverse instituții
locale: Poliția Municipiului Slobozia, Crucea Roșie, Inspectoratul pentru situații de urgență
“Barbu Catargiu”, unități de învățământ.
Acțiuni de voluntariat cu persoane fizice din municipiul Slobozia ( haine, încălțăminte, dulciuri și
alimente)
Parteneriat cu Școala Gimnazială Sfântul Andrei, Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe
Slobozia (Săptămâna fructelor și legumelor),
Artterapie, Meloterapie – s-au realizat trandafiri din hârtie colorată pentru mamele beneficiarilor,
desene și colaje cu tematică, origami, ornamente din sac, sfoară și baloane, modelaj din plastilină,
felicitări de 1 Martie și 8 Martie, mărțișoare, cadouri pentru mămici, ornamente din crenguțe de
brad, conuri; terapie prin muzica – audiții muzicale, învățare de cântece și jocuri muzicale.
Aria de acoperire
Accesul la serviciile Centrului de Îngrijire de Zi l-au avut toți copiii care provin din familii aflate
în dificultate din muncipiul Slobozia. Îngrijirea în centru s-a făcut la solicitarea părinților sau a
altui susținător legal al copilului. Cazul a fost analizat, iar în funcție de problematica sa, copilul a
fost primit în centru sau a fost orientat către alte instituții. Dispoziția de primire în centru a fost
dată de Directorul Executiv al Serviciului Public de Asistență Socială Slobozia, în cadrul căruia
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funcționează această instituție.
Criteriile de selecție a beneficiarilor sunt următoarele:
Vârsta: cuprinsă intre 6-14 ani;
Situația financiară a familiei: venitul mediu/membru de familie să fie sub salariul mediu pe
economie;
Situația școlară a copilului: să frecventeze cursurile unei instituții din zona cartierului 500 sau din
apropiere ( au prioritate copiii cu risc de abandon școlar).
Domiciliul familiei: să fie situat în cartierul 500 sau din apropierea acestuia.
Măsuri de protecție: au prioritate copiii care au beneficiat și nu mai beneficiază de una din
următoarele măsuri de protecție: instituționalizarea, plasarea la asistent maternal profesionist,
plasament/încredințare la rude, acordarea de ajutor material.
Capacitatea maximă a serviciului
45 de copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani.
Sistem de evaluare, dezvoltare și supervizare profesională
Personalul contractual angajat în cadrul Centrului de Îngrijire de Zi este în întregime
specializat pentru funcția pe care o ocupă în cadrul instituției. Întreg personalul instituției deține
experiență în practicarea profesiei respective. Angajatii contractuali sunt structurați astfel: 1 șef
serviciu, 1 administrator, 1 asistent medical, 1 asistent social, 3 educatori, 1 psiholog, 1 îngrijitor,
1 bucătar, 1 infirmieră și 2 lenjerese-spălătorese. Per total, sunt 13 angajați contractuali.
Evaluarea personalului se face anual de către șef serviciu din Centrul de Zi și de către Directorul
Executiv al Serviciului Public de Asistență Socială Slobozia.
Rezultatele serviciului
Prin continuitatea serviciilor oferite de Centrul de Zi, am reușit să promovăm dreptul
copilului de a fi îngrijit în familie, chiar în situația în care familia se află în dificultate, fapt care
până în prezent ar fi dus la instituționalizare. Prin evitarea instituționalizării, prin promovarea
parteneriatului între echipa centrului și părinții copiilor, prin colaborarea cu unitățile de
învățământ și nu numai, se realizează o implicare mai largă a comunității, o descentralizare a
responsabilității legate de protecția copilului.
În anul 2017, un număr de de copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani, proveniți din familii în
dificultate, au beneficiat de asistență socială, educațională și psihologică într-un cadru organizat,
concomitent cu sprijinirea familiei în exercitarea responsabilităților parentale.
În plan social, un număr constant de 35 de familii din zona defavorizată a municipiul
Slobozia au beneficiat de servicii specializate de asistență socială și consiliere, ceea ce au dus la
integrarea familială și socială a copiilor, cu rezultate benefice, mai ales în privința relațiilor
intrafamiliale, prevenindu-se astfel efectele nedorite ale neglijării, cum ar fi: abandonul școlar,
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delincvența juvenilă sau fenomenul “copiii străzii”.
În plan instructiv-educativ, la sfârșitul anului 2017, copiii din centru au reușit să dețină:
 deprinderi corecte de autoservire și igienă;
 deprinderi și abilităși de comunicare empatică și eficientă;
 rezultate școlare semnificativ mai bune.
În plan psihosocial, la sfârșitul anului 2017, copiii din centru au reușit să dețină:
 scoruri mai mari în vederea integrării școlare;
 relaționare echilibrată și eficientă atât cu adulții cât și cu colegii lor;
 empatie și altruism.
Analiza complexă a comunității
Numărul beneficiarilor se menține în jurul valorii de 45 de copii anual înscriși în clasele 0-VIII. În
cadrul centrului de zi, copiii sunt repartizați în 4 clase de studiu. Media elevilor pe clasă este de
aproximativ 11.

Evidențe

Ciclul primar

Ciclul gimnazial

Total

Elevi înscriși la
începutul anului

30

9

39

sfârșitul anului

30

9

39

Elevi promovați la

29

8

37

școlar 2016-2017
Elevi rămași la

școală
Elevi repetenți

1

1

2

Elevi ce au

-

-

-

abandonat școala
Promovabilitate

99%

99%

Promovabilitate pe

98%
98%

centrul de zi
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Indicatori de evaluare
Date comparative anii 2016-2017
1. Date statistice:
a) Numărul de beneficiari înscriși la început de an:
Elevi înscriși la început de an
2015-2016

2016-2017

45

44

b) Repartizarea pe clase:
Clase primare/gimnaziale din cele 4 existente
2015-2016

2016-2017

Primar

2

2

Gimnazial

2

1

c) Număr de elevi înscriși la început de an pe cicluri de învățământ
2015-2016

2016-2017

Primar

25

32

Gimnazial

20

12

d) Număr de elevi rămași în centru la sfârșit de an pe cicluri de învățământ
2015-2016

2016-2017

Primar

29

25

Gimnazial

12

9

Total

41

34
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Motivele pentru care serviciul este un model de bună practică în protecția copilului
Prin continuitatea serviciilor Centrului de Îngrijire de Zi se urmărește menținerea copilului
în mijlocul familiei sale naturale și dezvoltarea unor relații armonioase între părinți și copii,
evitându-se ruperea legăturii dintre copil și familie, respectându-se astfel principiul prin care
“sursa urmează copilul” și nu copilul urmează sursa așa cum există tendința. Participând la
programele ce se desfășoară în centrul de zi, copiii vor învăța să își petreacă timpul liber într-un
mod organizat, îmbinând utilul cu plăcutul, vor recupera lacunele la învățătură sau vor aprofunda
cunoștințe școlare și din diverse domenii, și nu în ultimul rând, își vor putea descoperi și cultiva
talente și abilități, probabil necunoscute și nestimulate. Toate acestea vor avea cu siguranță
repercursiuni pozitive asupra formării personalității copiilor. Asigurându-i copilului pe timpul zilei
îngrijire, hrană, asistare educațională, consiliere și sprijinind familia să își exercite
responsabilitățile parentale, se reduc șansele de abandon și instituționalizare și în același timp
cresc posibilitățile de dezvoltare normală și integrare socială ale copilului. Având în vedere
argumentele precizate, putem spune că serviciile oferite de Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia pot
constitui exemple de bună practică în protecția copilului.
VI. Clubulul Seniorilor „Răsărit în Amurg”.
Clubul Seniorilor „Răsărit în Amurg”a fost înființat ca urmare a realizării unui proiect
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale” implementarea proiectului realizându-se în cadrul unui parteneriat, semnat
între Primăria Slobozia (solicitant în cadrul proiectului) și Episcopia Sloboziei și Călărașilor.
Misiunea Clubului 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, prevenirea marginalizării
sociale.
Prin acest proiect, putem spune că acest Club a schimbat viața pensionarilor din orașul
nostru care vin cu plăcere aici și desfășoară o bogată activitate, astfel viața lor, devenind activă.
Acțiunile pe care le desfășoară și la care participă cu mult interes, le aduc multă bucurie și
dorință de viață, cu cabinete (sali) suficiente pentru activități de:
Servicii oferite:
 Consiliere juridică;
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 Consiliere psihologică;
 Consiliere socială individuală;
 Asigură activități de petrecere a timpului liber ,
(parteneriate cu Licee, Grădinițe) și

încurajării relațiilor între generații

prevenirea marginalizării sociale a persoanelor

vârstnice;
 Facilitează întâlniri ale vârstnicilor cu diverşi specialişti din domeniile de sănătate pentru
aceştia;
 Facilitează reintegrarea şi reactivarea socială a persoanelor vârstnice cu tendinţă de
autoizolare;
 Organizează activităţi propuse de membrii clubului;
 Organizează vizite la obiective culturale de interes pentru membrii clubului;
 Clubul beneficiază de un spaţiu pentru activităţi recreative (bibliotecă, activităţi de club,
jocuri de societate - şah, table, cărţi, rummy).
Obiectivele Clubului Seniorilor”Răsărit în Amurg”.
1) Sprijinirea cetățenilor sau a grupurilor de cetățeni în rezolvarea unor probleme
personele sau comune care sunt în aria de competență a Primăriei Municipale, SPAS, și respectiv a
Clubului.
 difuzarea informaţiilor cu privire la nevoile specifice ale persoanelor vârstnice
pentru a le putea satisface corespunzător;
 protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor vârstnici, prevenirea, diminuarea
sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente considerate riscuri sociale
(combaterea excluziune socială).
Ca indicator de performanță pentru acest obiectiv am stabilit: numărul de beneficiari care
au avut nevoie de sprijin din partea instituțiilor colaboratoare. Gradul de îndeplinire este de 100%
întrucât au fost rezolvate problemele ridicate de beneficiarii Clubului.
2) Acordarea beneficiarilor de sprijin specializat, petrecerea timpului liber, creșterea
gradului de sensibilizare și participare a comunității locale pentru susținerea persoanelor de vârsta
a treia. Prevenirea izolării, asigurarea unui mediu activ.
 activități de socializare, recreere, diversitate;
 evitarea riscului marginalizării sociale (mai ridicat în cazul vârstnicilor care locuiesc
singuri).
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 pentru multe persoane vârstnice pensionarea este privită ca o pierdere şi, ca în cazul
oricărei alte pierderi, îi trebuie găsit un sens pentru ca persoana respectivă să o
depăşească. În acest caz persoanele trebuie sprijinite pentru ca să se poată simţi încă utile
pentru societate, mai ales pentru că încă sunt de ajutor pentru ceilalţi membri ai societăţii.
Ca indicator de performanță pentru acest obiectiv am stabilit: numărul de participanti la
activități. Gradul de îndeplinire este de 100% întrucât beneficiarii au participat în număr mare la
activitățile Clubului conform Registru.
3) Eficacitatea și eficiența funcționării Clubului.
 Informarea locuitorilor Sloboziei cu privire la activitățile și serviciile sociale oferite de
Club;
 Schimb de experiență între instituții, compartimente, Servicii SPAS, Primărie, Poliția
Locală ;
 Atragerea beneficiarilor, a comunității la activitățile Clubului; Ziare/reviste pentru
informarea beneficiarilor cu privire la știrile locale și județene;
 sensibilizarea opiniei publice cu privire la rolul util pe care persoanele în vârstă îl joacă în
societate şi în economie;
 mobilizarea tuturor actorilor sociali.
Ca indicator de performanță pentru acest obiectiv am stabilit: atragerea unui număr mai
mare de beneficari pentru înscrierea în cadrul Clubului. Petrecerea timpului liber și alte activități
conform programului. Gradul de îndeplinire este de 100 % , cererile de înscriere fiind aprobate și
completarea dosarelor rezolvate.
4) Menținerea autonomiei personale și sociale a beneficiarilor. Fiabilitatea activității la
nivelul Clubului.
 Realizarea de parteneriate adaptate nevoilor sociale și resurselor disponibile Clubului la
care poate participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanți ai beneficiarilor și ai
comunității, alte persoane cu pregătire în domeniul serviciilor sociale, alți invitați unde vor
fi prezentate probleme personale sau de grup ale comunității.
 implicarea comunităţii locale pentru ca vârstnicul să nu se simtă complet inutil şi să poată
să-şi recapete statutul deţinut înainte de a se pensiona.
 Sporirea solidarității dintre generaţii.
Ca indicator de performanță pentru acest obiectiv am stabilit : prin activitățile propuse conform
program se menține atragerea beneficiarilor la Club, numărul lor la activități să fie cât mai mare și
să avem propuneri și din partea beneficiarilor.
Gradul de îndeplinire este de 100 %.
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5) Acordarea de servicii sociale, psihologice - sprijinirea beneficiarilor în rezolvarea unor
probleme psihologice/medicale.
- contracte de voluntariat cu psihologul instituției (la cererea beneficiarilor se vor consilia
pentru rezolvarea problemelor acestora-consilierea se face pe baza de Planului de intervenție).
Ca indicator de performanță pentru acest obiectiv am stabilit: sprijinul persoanelor
vârstnice prin consiliere psihologică, respectarea demnității și a discriminării.
Gradul de îndeplinire este de 100% întrucât persoanele care au solicitat consiliere
psihologică au fost consiliate de psihologul SPAS conform contract de voluntariat.
6) Acordarea de servicii sociale - asistenţă juridică, sprijinirea beneficiarilor în rezolvarea
unor probleme juridice.
Consiliere juridică pentru beneficiari cu juristul instituției (la cererea beneficiarilor pentru
rezolvarea problemelor acestora-consilierea se face pe baza planului de intervenție).
Ca indicator de performanță pentru acest obiectiv am stabilit: sprijinul persoanelor
vârstnice prin consiliere juridică confom solicitărilor cu ajutorul consilierului juridic de la SPAS ,
conform notei de serviciu.
Gradul de îndeplinire este de 100% întrucât persoanele care au solicitat consiliere juridică
au fost consiliate.
În această perioadă în cadrul clubului s-a desfașurat o serie de activități de promovare a
serviciilor furnizate de noi, 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 benefică tuturor ( jocuri de societate).
 „Promenada inimilor” parteneriat cu DSP Ialomiţa. Beneficiarii au avut o zi plină de
mişcare în zona Centrului Cultural „Ionel Perlea” pentru promovarea sănătății,
încurajarea populației orașului să facă mișcare ca mijloc de prevenție a bolilor
cardiovasculare.
 Pentru că viața nu este mereu o sărbătoare, dar sărbatoarea face parte din viață, 1
octombrie - “Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice” au fost marcate prin mese festive
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 Municipală a fost invitat pentru acesta
sărbătoare și „Fuego” care a cântat și încântat publicul prezent.
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 S-a considerat oportună realizarea unui parteneriat cu Poliția de Proximitate privind
abuzurile asupra persoanelor vârstnice, iar un plus de informații, de dezbatere este
binevenit.
 În acest interval (la început de an) au fost efectuate 40 consultaţii cu biorezonanţă în
colaborarea cu cabinetul de medicină tradiţional chineză, Toate aceste consultaţii sunt
evidenţiate în registrul medical si sunt gratuite.
 S-au înscris în ultimul timp mai mulți pensionari atrași de activitățile noastre și de alți
colegi beneficiari de mulți ani ai Clubului.În prezent sunt 636 de beneficiari și numărul lor
este în continuare creștere.
 Au fost sărbătorite zilele de sărbătoare (Sf. Maria, Sf.Petru, Sf Andrei, Sf Ștefan ) zile de
naștere, 50 de ani de căsnicie pentru cei care au ajuns la acesta performanță, și în fiecare zi
se întâlnesc pentru socializare, presa locală la zi, prezentare de carte și altele.
 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.
 S-a urmărit corectitudinea documentelor justificative, necesare orgănizării evidenţei
documentelor în tot cursul anului, întocmirea proiectului de buget anual privind necesarul
de cheltuieli pe anul în curs, administrarea patrimoniului în mod eficient.
 Am încercat să rezolvam eficient problemele, să valorificăm experienţa dobândită, să
obţinem cele mai bune rezultate prin autoperfecţionare, creativitate, iniţiativă şi o bună
organizare. Avem o colaborare bună cu celelalte servicii din Primărie pentru a le fi de
ajutor beneficiarilor;
 Colaborarea cu ceilalţi parteneri, ISU, Jandarmeria, Liceul de Artă, Biblioteca Judeţeană,
DGASPC pentru activităţi culturale, educaţionale.
Ne bucurăm de o prezenţă destul de bună a beneficiarilor la activitățile Clubului, prezenţa
lor fiind garanția faptului că am reuşit să-i scoatem din monotonia de zi cu zi, să-i facem să uite
grijile cotidiene și să simtă că fiecare zi este deosebită pentru ei împărtășindu-și unii altora, opinii,
păreri pentru o viată sănătoasă, activă și să frecventeze Clubul în fiecare zi.
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VII. CENTRUL SOCIAL

7.1. CABINET SOCIO-MEDICAL BORA
Cabinetul a asigurat in anul 2017 asistenţă medicală lunară la cabinet si la domiciliul
pacienţilor: persoane defavorizate social, vârstnici, persoane cu handicap, gravide, copii.
Astfel, au fost asistate următoarele persoane:
 1350 persoane – la domiciliu in 2017;
 1400 persoanela domiciliu in 2016;
 3100 persoane la cabinet in 2017;
 3000 de persoane la cabinet in 2016.
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Asistenții medicali au asigurat asistenţa medicală în cadrul competițiilor sportive organizate
de liceele şi școlile din Slobozia. Asigură calcularea caloriilor oferite prin masă la cantina socială
şi asistă copiii la servirea mesei.
Asigură asistenţa medicală la punctul de caniculă Bora.
Consiliază părinții care îşi abandonează copiii în spital pentru reintegrarea lor in familie.
Cabinetul asistă medical copiii de la şcoală şi grădinița Bora, efectuând triajul medical şi
vaccinările. Asigură asistenţa medicală şi primară a persoanelor găzduite în centrul social.
Asistentul a asigurat pe perioada codului de frig şi ninsori asistenţă de urgenţă pentru
persoanele defavorizate social, vârstnici, persoane cu handicap, gravide, copii, șoferi aflați in
trafic.
Asistentul medical a asigurat medicația persoanelor vârstnice, care nu se puteau deplasa la
punctele de lucru farmaceutic şi nu aveau posibilitatea de a-şi procura medicamentele.
La cererea directorului şcolii Bora s-au făcut lecții deschise cu diferite teme, cum ar fi „igiena
corporală”.
La solicitarea directorului şcolii Bora asistentul medial s-a deplasat în excursiile școlare pe
care le-a făcut şcoala pentru a acorda asistenţă medicală.
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7.2. Servicii Sociale Medicale – Cantină Socială .
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 şi bogat
în 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.
În anul 2017 personalul Cantinei sociale a fost implicat în activități diverse, precum concursul
culinar „La Casa Tudorii”, în urma căruia s-a câștigat locul 3 la concursul de rețete tradiționale.
Am fost implicați în buna desfășurare a Târgului Apicultorilor 2017 şi Ziua Recoltei Slobozia 2017.
Am fost implicați în buna desfășurare a Târgului de Crăciun 2017. Am fost implicați in buna
desfășurare a Zilelor Municipiului Slobozia.
Personalul Cantinei Sociale a contribuit la formarea unor deprinderi de igienă, de comportare
civilizată și de muncă, în scopul dezvoltării autonomiei fiecărui beneficiar și a socializării acestuia
prin organizarea de activități de deprindere a acestora menționate mai sus.
S-au organizat activități de socializare pentru persoanele cu venituri mici și persoanele
vârstnice din orașul Slobozia cu diverse ocazii: 8 martie, Paşte, Ziua Internațională a Persoanelor
Vârstnice, Crăciun.
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă (pomului de iarnă) copiii abonați ai Cantinei Sociale Slobozia
şi Bora au beneficiat de o masă festivă și au primit pachete cu dulciuri si alimente.
În cadrul serviciului ca în fiecare an de Crăciun au fost făcute în incinta Cantinei Sociale
pachetele de Crăciun pentru copii preșcolari si școlari, apoi distribuite către şcoli pentru serbările
de Moș Crăciun.
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Numărul de abonați din fiecare lună în anul 2017 a fost următorul aprobat prin HCL :
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

7.3. Locuințe Sociale
La centrul social din strada Viilor nr. 61 s-au efectuat lucrări de reparații şi întreținere a
canalizării din subsolul blocului, s-au făcut lucrări de reparații la sistemul de alimentare cu
energie electrică în blocul de locuințe sociale, s-a efectuat verificarea anuală a instalației de
căldura şi alte proceduri administrative.
În ceea ce privește raportul de performanţă pe anul 2017 potrivit Ordinului nr. 400/2015,
cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Centru Social, din cadrul Serviciului Public de
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Asistență Socială Slobozia, vă aducem la cunoștință ca in anul 2017, serviciul nostru avut
următoarele obiective specifice:
 Asigurarea de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații
economico-sociale sau medicale deosebite.
Acțiunile care au fost întreprinse în vederea îndeplinirii acestui obiectiv au fost:
 pregătire și servire a unei singure mese, zilnic, de persoană, în limita alocației de hrană
prevăzută de reglementările legale;
 prepararea și distribuirea hranei persoanelor defavorizate în condițiile legii.
Indicatorul de performanță pentru acest obiectiv este gradul de satisfacție al beneficiarilor.
Beneficiarii de abonament la cantina socială, completează chestionare de satisfacție, frecvent
pentru a putea ști gradul acestora de satisfacție din punct de vedere al mâncării servite la cantina
sociala, pentru a putea afla cerințele acestora, sunt consiliați zilnic de către asistentul social, şi
frecvent de către șeful serviciului. Din chestionarele completate de beneficiarii noștri am constatat
un grad de satisfacție de 100% si că nu sunt probleme îin ceea ce privește prepararea si servirea
mesei.
 Asigurarea satisfacerii cerințelor și așteptărilor beneficiarilor prin furnizarea de servicii
conforme, de calitate, cu respectarea prevederilor și reglementărilor legale în vigoare.
Indicatorul de performanță pentru acest obiectiv este gradul de satisfacție al beneficiarilor.
Serviciile sociale furnizate de cantina sociala au fost conforme cu procedurile de lucru, simple şi
eficiente, cu respectarea normelor legale în vigoare, gradul de satisfacție al acestui obiectiv fiind
de 100%.
 Prioritizarea beneficiarilor serviciilor Cantinei de ajutor social în funcție de prevederile
legale în vigoare.
Indicatorul de performanță pentru acest obiectiv este Gradul de deservire al beneficiarilor
prioritari .
Măsurile care au fost luate pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt:
 copiii în vârsta de pana la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net
mediu lunar pe o persoana în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o
persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile
legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani
în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de5 ani, care se află în
situația prevăzută la lit. a);
 persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în
condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană
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singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 pensionarii;
 persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele
situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
 invalizii și bolnavii cronici;
 orice persoana care, temporar, nu realizează venituri.
Au prioritate - persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele
situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri; nu își pot pregăti o
masă calda zilnic(ancheta sociala).
Persoanele care nu pot beneficia de serviciile Cantinei Sociale sunt:
a) persoanele care dețin, împreuna cu membrii familiei, terenuri agricole in suprafața de cel puțin
20.000 m2 in zonele colinare de șes si de cel puțin 40.000 m2 in zonele montane; Legea 208/1997;
legea nr1/1991;
b) persoanele cărora li s-a oferit un loc de munca corespunzător pregătirii si nivelului studiilor,
situației personale şi stării de sănătate, situat la o distanţă de cel mult 50 km de localitatea de
domiciliu, sau cărora li s-a recomandat de către oficiile forței de muncă, în scris, să urmeze cursuri
de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, alte forme de pregătire profesionala si au
refuzat nejustificat oferta sau recomandarea; Legea 208/1997 ; Legea nr1/1991;
Gradul de satisfacere al acestui obiectiv este de 100%.
 Evaluarea competenței tehnice a personalului .
Indicatorul de performanta pentru aceste obiectiv este :Gradul de cunoaștere a activităților și
operațiunilor prevăzute în fișa postului, de către personalul centrului.
Fisele de post au fost făcute si aduse la cunoștința salariaților de către șeful de centru, aceștia
însuşindu-şi cunoștințele de lucru cu echipamentele din bucătărie cât şi sarcinile de lucru .
Gradul de satisfacere al acestui obiectiv este de 100%.
 Evaluarea cunoștințelor referitoare la sistemul intern de control managerial a personalului.
Indicatorul de performanţă pentru acest obiectiv este : Gradul de însușire a procedurilor
operaționale și de cunoaștere a standardelor sistemului de control intern managerial de către
salariații centrului.
Personalului le-au fost aduse la cunoștință standardele de lucru legale, conforme pentru
acreditarea cantinei, le-au fost aduse la cunoștința procedurile de lucru legale gradul de
satisfacere al acestui obiectiv fiind de 100%.
 Asigurarea unei liste complete a necesităților de produse alimentare, în funcție de numărul
beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de acordare a hranei și de rețetarele în vigoare.
Indicatorul de performanţă pentru acest obiectiv este : Gradul de acoperire a necesităților de

197

aprovizionare cu alimentele necesare.
Măsurile pentru satisfacerea acestui obiectiv au fost luate de șeful centrului împreună cu
administratorul şi asistentul social, pentru pregătirea meselor zilnice conforme, asistentul medical
calculând fişele de alimente pentru ca aportul de calorii/ porție sa fie conform normelor in vigoare.
Gradul de satisfacere al acestui obiectiv este de 100%.
 Evidența abonamentelor beneficiarilor centrului și verificarea permanentă a condițiilor de
acordare a serviciilor.
Indicatorul de performanţă pentru acest obiectiv este : eficienţă şi regularitate în acordarea
serviciilor.
Măsurile ce au fost luate pentru satisfacerea acestui obiectiv sunt :
Conform procedurii de acordare a abonamentelor gratuite / Conform procedurii de acordare a
abonamentelor cu plată.
 Verificarea existențeiactelor necesare acordări iserviciilor șievidența efectuării zilelor de
muncă în folosul comunității de către beneficiar.
Șeful de centru cu asistentul social, au elaborat procedurile de lucru pentru satisfacerea acestui
obiectiv, iar asistentul social monitorizează zilnic servirea mesei pentru satisfacerea acestui
obiectiv.
Gradul de satisfacere a fost de 95% datorită absenţelor nemotivate ale beneficiarilor.
VIII. CENTRUL MULTIFUNCTIONAL CARTIER BORA
8.1. CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL CARTIER BORA
1.Prezentare, misiune şi obiective.
Serviciul social "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia", cod serviciu social 8891 CZ –
C - II, al furnizorului Primăria Municipiului Slobozia, administrat de Serviciul Public de Asistenţă
Socială Slobozia, este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare şi este licenţiat
conform Licenţei de Funcţionare seria LF Nr. 0004065 emisă de Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Misiunea serviciului social "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia" este de a oferi
servicii adecvate familiei în situaţie de risc de abandonare a copilului, pentru ca ea să fie capabilă
să îşi îndeplinească responsabilităţile de îngrijirea, securitatea şi educaţia copilului. Totodată
misiunea centrului este de a preveni abandonul şcolar, asigurând copiilor ce provin din familii
aflate în dificultate ( lipsa educaţiei, situaţie materială precară, conflicte în familie, risc de
abandon şcolar sau familial) servicii adecvate precum: îngrijire pe timpul zilei, remediere şcolară,
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educaţie de

tip “şcoală după şcoală”, instruire educaţională, activităţi pentru formarea de

deprinderi şi comportamente civice şi sociale, activităţi de consiliere psihopedagogică şi
educaţională, activităţi de consiliere juridică şi asistenţă socială, programe educative şi distractive.
Obiectivele specifice Centrului Multifuncţional sunt:
 Transmiterea codului de conduită etică și a regulamentului de organizare și funcționare
către angajații din cadrul structurii;
 Evaluarea și creșterea competenței angajaților din cadrul structurii;
 Cunoașterea și respectarea, în procent de 100%, a legislației aferente activității din cadrul
structurii;
 Asigurarea de îngrijire şi securitate pe timpul zilei, prevenind instituţionalizarea copiilor;
 Prevenirea abandonului social, familial şi şcolar;
 Diminuarea ratei vagabondajului şi a delicvenţei juvenile;
 Consiliere şi orientare şcolară şi profesională pentru copiii cuprinşi în programele
centrului, conform particularităţilor psiho-afective şi opţiunilor individuale;
 Creşterea responsabilităţii părinţilor pentru educarea propriilor copii precum şi creşterea
şanselor de acces a acestora la condiţii educative şi de îngrijire optime în perioada
preşcolară şi şcolară;
 Zilnic în cadrul centrului beneficiarii primesc un supliment cald şi un fruct, ajutând astfel
familiile acestora cu suplimentarea unei mese;
 Asigurarea de consiliere şi monitorizare a familiilor aflate în dificultate în mijlocul
comunităţii rome din cartierul Bora;
2. Indicatori de performanţă şi gradul de realizare.
 Efectuarea instruirii interne personalului, referitor la codul de conduită etică;
Compartimentul “Managementul resurselor umane” a fost responsabil cu transmiterea şi
gestionarea codului de conduită etică. Indicator de performanţă este gradul de însuşire al
codului etic de către personal. 100% din personalul centrului a obţinut calificativul Foarte
Bine la evaluare.
 Efectuarea instruirii interne personalului, referitor la regulamentul de organizare și
funcționare; Şeful de centru a fost responsabil cu transmiterea şi gestionarea ROF.
Indicator de performanţă este gradul de însuşire a ROF de către personal. 100% din
personalul centrului a obţinut calificativul Foarte Bine la evaluare.
 Evaluarea competenței tehnice a personalului; Indicator de performanţă este gradul de
însuşire a competenţelor tehnice de către personal. În urma evaluarilor 100% din
personalul centrului a obţinut calificativul Foarte Bine.
 Efectuarea instruirii interne personalului, referitor la procedurile tehnice / operaționale;
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Indicator de performanţă este gradul de realizare a obiectivelor şi sarcinilor individuale ale
salariatilor centrului 90 %.
 Efectuarea instruirii interne personalului, referitor la sistemul intern de control
managerial; Indicator de performanţă este gradul de cunoaştere de către salariaţi a
instrumentelor de control intern managerial 100%.
 Asigurarea unei liste complete a cerințelor legale în vigoare, aferente activității structurii și
actualizarea permanentă, în timp real, cu toate modificările legislative; Indicator de
performanţă este gradul de conformitate cu legislaţia în vigoare reflectate în rapoartele de
control. “0”situaţii de aplicare a unor cerinţe legale abrogate şi/sau modificate, drept
urmare nu au existat amenzi ca urmare a săvârşirii unei contravenţii în desfăşurarea
procesului specific structurii.
 Plan de pregătire profesională a personalului. Indicator de performanţă este gradul de
efectuare a pregătirii profesionale. Nu au fost aprobate înscrieri la cursurile profesionale
suportate financiar de angajator, nici unei persoane din cadrul centrului.
 Consolidarea Centrului Multifuncţional şi menţinerea acestuia la standarde ridicate de
funcţionare; Indicator de performanţă este gradul de instituţionalizare a copiilor aflaţi în
dificultate. Nu au fost înregistrate cazuri de instituţionalizare a copiilor şi nici întreruperi
ale activităţii centrului.
 Personal calificat şi instruit pentru asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare şi securitate
a beneficiarilor prevenind astfel instituţionalizarea copiilor; Indicator de performanţă este
gradul de instituţionalizare a copiilor aflaţi în dificultate. Nu au fost înregistrate cazuri de
abandon şi nici de instituţionalizare a beneficiarilor centrului.
 Realizarea zilnică de activităţi cu diferite teme pentru conştientizarea importanţei familiei,
educaţiei şi rolului în societate; Indicator de performanţă este gradul de abandon
şcolar/familial din totalul copiilor înregistraţi la centru. Din totalul beneficiarilor
serviciilor sociale oferite în cadrul centrului nu s-a înregistrat nici un caz de abandon
şcolar sau familial.
 Angrenarea beneficiarilor în diferite acţiuni conduse de Şeful de centru împreună cu Poliţia
Municipală. Indicator de performanţă este gradul de diminuare a cazurilor raportate, la
numar de cazuri raportate. “0” număr de sesizări înregistrate privind delicvenţa juvenilă şi
“0” număr de reclamaţii privind vagabondajul beneficiarilor centrului.
 Centrul Multifuncţional are ca angajat un psihopedagog de etnie romă ce consiliază în grup
cât şi individual atât beneficiarii centrului cât şi părinţii acestora; Indicator de performanţă
este gradul de remediere a dificultăţilor (familie/şcoală/societate) prin consiliere
psihopedagogică. Nu s-au înregistrat cazuri în care beneficiarii serviciilor sociale oferite în
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cadrul centrului să renunţe la şcoală, să fie în abandon social sau familial.
 Derularea anual de campanii de sensibilizarea a comunităţii privind igiena, ecologizarea,
educaţia civică şi învăţământul; Indicator de performanţă este gradul de şcolarizare a
copiilor. “0” număr de retrageri din cadrul centrului pe motiv de condiţii neadecvate unei
dezvoltări armonioase şi normale.
 Achiziţie hrană caldă în sistem catering; Indicator de performanţă este gradul de acoperire
a cheltuielilor cu hrana. Gradul de acoperire a cheltuielilor cu hrana este de 100%,
suplimentul cald nutritiv, fiind livrat zilnic de firma de catering, fără întârzieri.
 Centrul este amplasat în mijlocul comunităţii rome din cartierul Bora şi nu necesită
deplasare cu mijloace de transport. Indicator de performanţă este gradul de monitorizare a
familiilor aflate în dificultate, ai căror copii sunt înscrişi în cadrul centrului. Nu sunt
înregistrate cazuri de beneficiari care folosesc transportul în comun pentru a accesa
serviciile sociale oferite în cadrul centrului.
 Rapoartele anuale privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor au fost
întocmite în timp util, luându-se toate măsurile necesare derulării activităţilor centrului în
bune condiţii şi fără întreruperi.
3. Prezentarea programelor realizare în anul 2017.
S-au desfăşurat activităţi de educaţie formală, nonformală şi informală şi activităţi specifice
perioadei de vacanţă, consiliere psihopedagogică, educaţie civică, educaţie pentru sănătate,
educaţie artistică continuându-se activităţile cu caracter permanent.
Luna Ianuarie 2017
 6 Ianuarie- Sărbătoarea de Bobotează la care o parte din copiii centrului au mers la slujba
oficiată în biserica din cartier;
 Colaj realizat de copii cu tema ,,Luceafărul poeziei româneşti’’constând în picturi, desene,
poezii;
 Şezătoare literară la care copiii au recitat câteva din poeziile reprezentative ale poetului
Mihai Eminescu;
 Cu ocazia Unirii Principatelor Române- 24 Ianurie, copiii au realizat un colaj pe carton
duplex cu imagini reprezentând harta României, au cântat şi au dansat Hora Unirii, au
vizionat prezentări în Power Point cu tema Mica Unire;
 Igiena vestimentaţiei a fost unul din subiectele dezbatute pe parcursul lunii, în care copiii
au înţeles ce este decenţa şi vulgaritatea în vestimentaţie, cum trebuie să se îmbrace şi să se
încalţe cu ocazia participării la diferite evenimente şi în viaţa de zi cu zi;
 Prevenirea şi corectarea conduitelor greşite acasă şi în societate, modele de comportament
din rândul colegilor;
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 Promovarea importanţei unui climat familial potrivit pentru o educaţie adecvată- discuţii cu
părinţii în prezenţa copiilor, referitoare la asumarea anumitor responsabilităţi;
 Zilnic s-au desfăşurat activităţile de remediere şcolară unde copiilor le-a fost asigurat
sprijinul necesar pentru efectuarea temelor.
Luna Februarie 2017
 Concursul ,,Suntem 47 de poveşti’’- fiecare copil şi-a prezentat biografia, câştigător a fost
cel mai bun povestitor;
 În cadrul temei ,,Igiena locuinţei şi a sălii de clasă’’, copiii au confecţionat şi decorat o
căsuţă din carton, lucrul fiind realizat pe grupe;
 Sărbătoarea mărţişorului, motiv pentru care copiii au pictat, au desenat, şi-au dezvoltat
abilităţile practice prin tehnica, quilling, realizând marţişoare şi felicitări care au fost
expuse şi dăruite celor dragi;
 Evaluarea psihopedagogică a elevilor şi informarea părinţilor asupra evoluţiei copiilor la
finalul primului semestru;
 Participarea la întâlnirea cu membrii din cadrul proiectului ,,Accesul femeilor rome si
nomade la justiţie-Justrom’’, întâlnire la care s-au stabilit comunităţile prioritare pentru
proiectul pilot;
 În parteneriat cu Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca din Feteşti, Centrul
Multifuncţional Bora a celebrat împlinirea a 161 de ani de la dezrobirea romilor din
Principatele Române, eveniment desfăşurat la Centrul Cultural Ionel Perlea, copiii din
cadrul centrului au susţinut un moment artistic;
 Zilnic s-au desfăşurat activităţile de remediere şcolară unde copiilor le-a fost asigurat
sprijinul necesar pentru efectuarea temelor.
Luna Martie 2017
 Bucurii de primavară compoziţii aplicative şi decorative reprezentând felicitări şi
mărţişoare dedicate zilelor de 1 si 8 Martie;
 Copiii au creat un colaj cu mesaje adresate tuturor femeilor ce sunt sărbătorite pe 8 Martie;
 Participarea copiilor la concursul ,,Mărţişorul simbolul primăverii’’organizat de Palatul
Copiilor cu lucrări ce au fost premiate (marţişoare şi felicitări lucrate în tehnica quilling);
 Moment artistic dedicat mamelor cu ocazia zilei de 8 Martie cu tema ,,Mamă dragă, mamă
bună!”;
 În urma proiectului Erasmus din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, Centrul
Multifuncţional Bora a fost dat exemplu de bune practici şi a primit vizita unei delegaţii din
Bulgaria şi Grecia,ţări partenere în proiect. Delegaţia a fost încântată de momentul artistic
pregătit de copiii din centru;
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 Părinţilor şi copiilor le-au fost adresate recomandări asupra influenţelor educative
exercitate de mass-media şi limita de vârstă pentru vizionarea anumitor programe TV. Au
fost prezentate consecinţele nerespectării acestor recomandări;
 În cadrul temei ,,Ce şi cum vreau să fiu’’ copiii au prezentat pe rând calităţile şi defectele
dar şi viitoarea profesie pe care doresc să o urmeze când vor fi mari;
 Zilnic s-au desfăşurat activităţile de remediere şcolară unde copiilor le-a fost asigurat
sprijinul necesar pentru efectuarea temelor.
Luna Aprilie 2017
 Copiii au confecţionat cu ajutorul tehnicii quilling cocarde reprezentând steagul romilor, ce
au fost dăruite cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor ce a fost sărbătorită la Centrul
Cultural ,,Ionel Perlea’’ în parteneriat cu Centrul Cultural O Del Amenca alături de
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale. Copiii centrului au sustinut un moment artistic;
 Cunoaşterea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti, încondeierea de ouă, pictură pe sticlă,
încondeierea de ouă cu ajutorul tehnicii quilling, confecţionarea de felicitări cu mesaje
pascale, vizita parintelui din comunitate la centru şi a copiilor la biserica din cartier cu
ocazia apropierii sărbătorilor pascale;
 Ziua Pământului s-a sărbătorit pentru prima dată pe 22 aprilie 1970, acţiunea a fost iniţiată
de studentul american Denis Hayes iar copiii Centrului Multifuncţional au sărbătorit-o
printr-o campanie de ecologizare urmată de desene pe asfalt cu tematica zilei şi însoţite de
mesaje specifice, plantarea de flori şi seminţe în curtea centrului, responsabilizarea faţă de
plantele sădite.
 Campanie de conştientizare a importanţei vaccinării copiilor, desfăşurată în cadrul
Centrului Multifuncţional cu sprijinul conducerii Crucea Roşie Ialomiţa, eveniment la care
au participat părinţii copiilor din cartierul Bora;
 Zilnic s-au desfăşurat activităţile de remediere şcolară unde copiilor le-a fost asigurat
sprijinul necesar pentru efectuarea temelor.
Luna Mai 2017
 ,,Europa în culori’’- Ziua Europei 9 mai, a fost sărbătorită de copiii Centrului
Multifuncţional prin desene pe asfalt, picturi reprezentând steagul Europei, modelaj cu
plastilină pe aceeaşi temă, informaţii despre ţările comunităţii europene, vizionare de
power-point;
 Activitatea ,,Meseria braţară de aur. Oraşul Slobozia în viziunea copiilor ’’vizita copiilor
de la Liceul de Arte ,,Ionel Perlea’’, copiii au construit macheta unui miniorăşel;
 În cadrul temei Igiena alimentaţiei copiilor le-a fost prezentată importanţa fructelor,
legumelor, cărnii în alimentaţie;
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 Relaţiile între grupuri: cooperare, competiţie, conflict, toleranţă, solidaritate, respect şi
comunicare atât în cadrul centrului cât şi la şcoală, acasă şi pe stradă;
 Educaţia rutieră, educaţie pentru viaţă, întâlnirea copiilor cu reprezentanţi ai poliţiei,
recunoaşterea anumitor semne de circulaţie şi respectarea lor;
 Protecţia civilă- educaţie pentru securitate personală în caz de cutremur;
 Zilnic s-au desfăşurat activităţi de remediere şcolară, a fost aplicată evaluarea finală
elevilor;
 Autoritate şi prietenie, copiilor şi părinţilor le-au fost prezentate efectele pozitive şi negative
ale autorităţii părinţilor.
Lunile de vacanţă Iunie -Iulie –August 2017
 1 Iunie -Ziua Internaţională a Copilului a fost sărbătorită de copiii Centrului
Multifuncţional Bora printr-o excursie în jud. Constanţa la Delfinariu, la Mc Donalds şi pe
malul Mării Negre;
 Gala premianţilor, festivitatea de sfârşit de an şcolar, unde o parte din copiii care au
frecventat centrul au fost premiaţi;
 A fost pregătit programul de vacanţă pentru perioada verii;
 Sănătate;
 igiena alimentaţiei- ce ştim despre vitamine, alimentaţia corectă şi somn;
 microbi şi boli transmisibile de la om la om sau de la animale la om, vizionarea de
documentare şi discuţii libere în care copiii au prezentat diferite simptome pe care le-au
avut înainte de a merge la medic;
 surse care pot prezenta riscuri de îmbolnăvire pentru copii;
 primul ajutor- joc de rol de-a doctorul, exerciţii de corelare a regulilor de acordare a
primului ajutor în situatii concrete;
 minte sãnãtoasã în corp sãnãtos - am învatat sã jucãm tenis, am organizat meciuri de fotbal
sãptãmânale;
 am efectuat exerciţii de memorare şi repetare a normelor igienico sanitare;
 dezbaterea temelor privind educaţia pentru sãnãtate (igiena corporalã, igiena
vestimentaţiei, igiena locuinţei, programul de activitate şi de odihnã, educaţia fizicã şi
sportul, primul ajutor).
 Menirea activităţilor a fost aceea de a menţine o prezentare de actualitate a întregului
centru ;
 confecţionare de felicitări pentru copiii cărora le-am sărbătorit ziua de naştere;
 copiii au fost liberi să creeze şi să îşi dezvolte imaginaţia în aer liber desenând pe asfalt
imagini cu tematică;
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 modelaj cu plastilină;
 pictură pe sticlă şi hârtie cu diverse teme, religie, natură;
 confecţionarea de obiecte de decor din materiale reciclabile;
 zilnic s-au desfăşurat activităţi de remediere şcolară la materiile la care copiii au
întâmpinat dificultăţi pe parcursul anului şcolar;
 Vizionarea de filme educative şi documentare cu tematică: istorie, cultură, sănătate, natură.
 Activităţile ce au urmărit educaţia civică a copiilor s-au desfăşurat sub formă de joc şi au
creat situaţii concrete care au corectat deficienţele în comportament;
 formule de salut în diferite situaţii;
 exercitii de autoprezentare şi prezentare a unei persoane cunoscute;
 familiarizarea cu formule de permisiune;
 limbajul corporal şi expresiile faciale - râs, zâmbet, plâns, mirare, nelămurire;
 cine sunt eu şi ce stiu despre mine.
Luna Septembrie 2017
 Prima zi de şcoală, festivitatea de deschidere a noului an şcolar şi adaptarea noilor copii
înscrişi la programul din centru;
 Prezentarea programului zilnic din centru, a ROI şi ROF atât părinţilor cât şi copiilor;
 Prezentarea specificului fiecărei materii care se studiază în şcoală, drepturile şi îndatoririle
elevilor de a învaţa conştiincios;
 ,,Familia- dragostea şi respectul pentru părinţi’’, fiecare copil şi-a prezentat membrii
familiei din care face parte;
 ,,Coboară toamnă’’activităţi pe care copiii le-au desfăşurat în natură unde au adunat
frunze şi rămurele ce au folosit activităţilor din centru;
 ,,Toamna mândră harnică’’- pictura cu specificul anotimpului toamna, desene cu fructe şi
legume de sezon;
 Importanţa educaţiei ca temelie pentru viitorul fiecăruia;
 Cunoaşterea normelor igienico sanitare, exercitii de memorare şi repetare a normelor
igienico sanitare, întrebări şi răspunsuri privind aceste norme, exerciţii de îmbogăţire şi
utilizare a vocabularului specific educaţiei pentru sănătate;
 Campanie de ecologizare desfaşurată în împrejurimile centrului şi părculeţului din
comunitate;
 Zilnic s-au desfăşurat activităţi de remediere şcolară şi educaţie civică, beneficiarilor
corectându-se deficienţele de natură comportamentală.
Luna Octombrie 2017
 Promovarea valorilor culturale tradiţionale în cadrul centrului;
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 Campanie de sensibilizare a comunităţii referitoare la prevenirea abandonului şcolar;
 Campanie privind promovarea sănătăţii în cadrul comunităţii;
 Trăsăturile morale ale persoanei, comunitatea, viaţa în societate, stereotipuri, prejudecăţi,
discriminare;
 Munca, aspecte din munca şi meseriile cetăţenilor oraşului Slobozia;
 Deprinderi igienico sanitare, îngrijirea corpului;
 ,,Verde pentru educaţie, verde pentru circulaţie’’- acţiune de educaţie rutieră, respectarea
semnelor de circulaţie, discuţii libere despre modul în care copiii se comportã pe stradã şi
regulile pe care aceştia trebuie sã le respecte ca pietoni - joc de rol(semaforul);
 Deprinderi moral civice - comportamentul elevilor în şcoală faţă de cadrele didactice şi
colegi;
 Colaborarea şcolii cu familia puntea de legãturã a educaţiei, activitate în cadrul cãreia
pãrinţii au participat la şedinţele din cadrul centrului şi au fost informaţi cu privire la
modul în care copiii evolueazã educaţional;
 Informarea pãrinţilor cu privire la importanţa implicãrii familiei în viaţa şcolarului;
 Spunem NU violenţei, activitate în cadrul cãreia copiii au adus exemple despre
comportamente negative din viaţa de zi cu zi;
 Identificarea situaţiilor în care se acordã primul ajutor, exerciţii de descoperire a unor
situaţii care necesitã acordarea primului ajutor, fişe de lucru, joc de rol (doctorul);
 Însuşirea numãrului unic de urgenţã, folosirea acestuia numai în situaţii de risc;
 ,,Toamnă mândrã, harnicã’’-serbare cu specificul anotimpului toamna, oferitã de copiii
centrului pãrinţilor şi invitaţilor.
Luna Noiembrie 2017
 Trãsãturile morale ale persoanei, bunãtate, rãutate, respect, sinceritate, exemple aduse de
copii, încrederea în sine şi în ceilalţi opusã neîncrederii;
 Comunicarea, arta de a fi pãrinte, activitate la care au participat şi pãrinţii copiilor;
 Necesitatea respectãrii unui regim zilnic al copilului discuţii cu pãrinţii şi copii;
 ,,Focul prieten sau duşman’’-fişe de lucru, ghicitori şi desene cu tematicã;
 Cum ne raportăm la ceilalţi?- grupurile, relaþiile de rudenie, admiterea şi respingerea întrun grup, relaţiile de prietenie;
 Valorile educative ale activitãţilor din timpul liber- informarea pãrinţilor cu privire la
necesitatea existenţei timpului liber;
 Educaţie pentru receptarea valorilor culturale, activitãţi dedicate Zilei de 1 Decembrieconfecţionarea de cocarde şi steguleţe;
 Pregãtirea serbãrii dedicate aniversãrii a 5 ani de activitate a Centrului Multifuncţional si
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a serbãrii cu ocazia Sf. Nicolae.
Luna Decembrie 2017
 1 Decembrie evocarea personalitãţilor care au realizat Marea Unire, cunoaşterea
trecutului glorios al patriei;
 „5 Ani de poveste”, aniversarea a 5 ani de la înfiinţarea Centrului Multifuncţional cartier
Bora, moment festiv alãturi de pãrinþii copiilor şi oficialitãţile locale;
 6 Decembrie, moment artistic desfãşurat de beneficiarii centrului la Centrul pentru
Persoane Vârstnice Slobozia cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae;
 Oraşul meu - aspecte din viaţa oraşului Slobozia discuţii depre meseriile pãrinţilor;
 Orizontul şi linia orizontului, precizarea locurilor ocupate de obiecte în funcţie de punctele
cardinale, exercitii de orientare pe hartã în funcţie de punctele cardinale;
 Pe cine am alãturi, grupurile mici din care facem parte;
 Formule de autoadresare şi autoprezentare;
 ,,Vin sãrbãtorile de iarnã’’- educaţie pentru receptarea valorilor culturale, datini şi
obiceiuri ale poporului român în perioada sãrbãtorilor de iarnã;
 Confecţionarea de ornamente specifice sãrbãtorilor de iarnã;
 Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor de Crãciun în alte ţãri;
 Alaiul colindãtorilor - copiii au pregãtit serbarea de iarnã, desfãşuratã la şcoalã şi la
Cantina Socialã din cartier;
 Ce punem în brăduţ? Bradul de Craciun a fost împodobit cu obiecte confecţionate de copii.
În cadrul şedinţelor de consiliere psihopedagogică temele dezbătute cu beneficiarii serviciilor
sociale s-au pliat pe nevoile şi cerinţele acestora astfel:
 Persoana- unicitate şi demnitate - Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca
persoană unică şi valoroasă, - dezvoltarea respectului şi încrederii în sine şi în ceilalti,
aprecierea unicităţii fiecarei persoane.
 Absenteismul şi abandonul şcolar -Prevenirea şi diminuarea abandonului şi absenteismului
şcolar .Constituirea unei baze de date pentru analiza situaţiei absenteismului în scoala .
 Consilierea psihopedagogică a elevilor aflaţi în situaţie de risc :
Ce este violenţa? Violenţă şi agresivitate. Tipologia violenţei.Violenţa şcolară .Şcoala ca sursă a
violenţei. Cauzele violenţei în mediul scolar.
Zilnic s-au desfăşurat activităţi de remediere şcolară, consiliere psihopedagogică, educaţie
civică, educaţie pentru sănătate, activităţi cultural artistice.
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ACTIVITĂŢI/ACŢIUNI RELEVANTE PENTRU ANUL 2017
 24 Ianuarie 1859 A.I. Cuza domn al Moldovei şi Ţării Româneşti realizează Mica Unire.
„Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții.” —
Nicolae Iorga .
 Moment deosebit de important din istoria României, prezentat în cadrul centrului atât
copiilor cât şi părinţilor acestora.
 13 februarie 2017, Centrul Multifuncţional Cartier Bora a fost gazda primei întâlniri cu
staff-ul din Consiliul Europei, moment în care s-au stabilit comunităţile prioritare pentru
Proiectul - Pilot "Accesul femeilor rome şi nomade la justiţie" - JUSTROM 17 februarie 2017, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea Ialomița a găzduit celebrarea a
161 de ani de la dezrobirea romilor în Principatele Române, în organizarea
Centrului Multifuncțional Cartier Bora și a Centrului Cultural al Romilor O Del Amenca
Fetești. La 20 februarie 1856 a fost promulgată "Legea pentru desființarea robiei în cazul
țiganilor particulari", aflați în proprietatea boierilor. Artizanul acesteia, Mihail
Kogălniceanu, o descria ca fiind "înlăturarea păcatelor de a fi fost 500 de ani stăpâni pe
suflete de țigani".
 23 februarie 2017, Consilierea juridică este printre altele şi un obiectiv al Centrului
Multifuncţional. În această zi am reuşit să atingem acest obiectiv împreună cu membrii
Consiliului Europei, care implementează şi în România un proiect-pilot, ce poartă
denumirea "JUSTROM". Scopul acestui proiect este de a îmbunătăţi accesul persoanelor
rome şi nomade la justiţie. Membrii comunităţii noastre au fost încântaţi de proiect şi au
participat la o prima întalnire în care s-au discutat problemele fiecăruia pentru a găsi o
rezolvare a acestora în timp util.
 07.03.2017, Spectacol artistic oferit de copii cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii – 8
Martie, membrilor comunităţii din cartierul Bora.
 28 martie 2017 am fost gazda delegaţiilor din Grecia şi Bulgaria fiind consideraţi exemplu
de bună practică în judeţul nostru de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa. Alături
de noi a fost prezentă si d.na Inspector General Barcari Luminiţa. Toate realizările echipei
centrului se datorează administraţiei publice locale, care ne-a sprijinit în tot acest timp. Sau discutat problemele reale şi actuale ale comunităţilor defavorizate, importanţa centrelor
pentru copii în dezvoltarea lor, cât şi rezultatele obtinute de către beneficiarii centrului în
procesul educaţional.
 5 aprilie 2017, “Ziua Internaţională a Romilor - 8 Aprilie”, sărbătorită în cadrul Centrului
Cultural "Ionel Perlea" alături de reprezentanţii autorităţilor publice locale, cu invitaţi atât
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din judeţul Ialomiţa cât şi din judeţul Ilfov. Orchestra Centrului Matias a fost prezentă
alături de noi oferind un spectacol deosebit. Eveniment organizat de conducerea Centrului
Multifuncţional împreună cu Centrul O Del Amenca.
 13 aprilie 2017 Campania "Hai să fim buni!" iniţiată de conducerea Centrului
Multifuncţional, a ajuns în anul cu numarul 5. Numeroase persoane din cadrul comunităţii
noastre, persoane greu încercate de soartă, dar care au conştientizat importanţa educaţiei
în viaţa copiilor dumnealor, au beneficiat de obiecte vestimentare pentru copii dar şi pentru
adulţi.
 25 aprilie 2017 Campanie de constientizare a importanţei vaccinării copiilor, desfăşurată
în cadrul Centrului Multifuncţional cu sprijinul conducerii Crucea Roşie Ialomiţa, la care
au participat mame cu copii din comunitatea cartierului Bora. “Informaţia înseamnă
sănătate, informaţia înseamnă putere”.
 9 mai 2017 Ziua Europei, Ziua Independenţei proclamată în 1877 şi Victoria Coaliţiei
Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial 1945 – sunt motivele de sărbătoare
pentru poporul român marcată şi la Centrul Multifuncţional prin activităţi cu specific
european .
 17 mai 2017 Săptămâna altfel - Activitate "Meseria, brăţară de aur. Oraşul Slobozia în
viziunea copiilor".
În cadrul centrului am avut viitori arhitecţi, constructori, peisagişti, pediatri, cofetari,
fotbalişti, poliţişti chiar şi primari. Elevii Clasei Pregătitoare Step by Step C ai Liceului de
Arte "Ionel Perlea" Slobozia, alături de o parte din beneficiarii serviciilor sociale oferite
de Centrul Multifuncţional au creat o machetă aşa cum văd ei un oraş europen...orasul
Slobozia.
 1 Iunie 2017 “1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului” - O parte din beneficiarii
serviciilor sociale oferite de Centrul Multifuncțional din Bora au mers în excursie la
Constanța .
Mulți dintre copii au văzut pentru prima dată în viața lor marea, delfini, animale sălbatice
și păsări exotice . Acțiunea a fost organizată de conducerea Centrului din Bora, cu sprijinul
financiar al Asociației Expert In. Autocarul, pus la dispoziție de CSM Unirea Slobozia, i-a
plimbat pe la Delfinariu, Planetariu și la Microrezervația din Constanța.
 19 septembrie 2017 Centrul Multifuncţional din Bora reprezintă un model de bună practică
pentru ţările europene.
Vizitat în nenumărate rânduri de diverse delegaţii străine, instituţia a făcut impresie bună.
Curioşi să vadă cu ochii lor cum este organizat şi activitatea desfăşurată aici, câţiva
germani au vizitat in data de 19 septembrie Centrul.
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Delegaţia a asistat la activităţile educaţionale desfăşurate de cadrele didactice împreună cu
beneficiarii şi au cerut detalii despre proiectul unui astfel de centru multifuncţional
implementat cu succes la Slobozia pentru comunitatea de romi.
Elevii le-au pregătit oaspeţilor şi un program artistic la încheierea vizitei, cu cântece şi
dansuri tradiţionale. Ritmurile româneşti au fost continuate cu cele nemţeşti, spre bucuria
delegaţiei germane, surprinsă de gestul copiilor de a le învăţa cu atâta precizie dansul
specific.
Grupul de germani a efectuat o vizită şi la Instituţia Prefectului pentru a-şi exprima intenţia
de a implementa în Ialomiţa un proiect pentru comunităţile de etnie romă.
 25 septembrie 2017 Campanie de ecologizare. Exemplu frumos dat de beneficiarii Centrului
Multifuncțional din cartierul Bora, aceştia au participat împreună cu întreaga echipa de
coordonare a activităților centrului la o campanie de ecologizare, a doua din acest an.
A fost o joacă pentru ei și un exemplu de urmat de membrii comunității, mai mici și mai
mari. Pentru echipa de la centru, curățenia de primăvară și cea de toamnă sunt deja
tradiționale. Pentru că iubesc mediul și îl protejează. Nu aruncă deșeuri, ba mai mult le
strâng pe cele aruncate de alții.
 5 octombrie 2017 Campania "Hai să fim buni", inițiată și coordonată de conducerea
Centrului Multifuncționar din Bora, continuă .
De 5 ani, primăvara și toamna, sunt colectate ajutoare pentru persoanele din comunitate,
care au o situație materială precară. Oameni cu suflet bun donează familiilor din Bora
haine și încălțăminte, iar copiii primesc ghiozdane și rechizite școlare.
Anul acesta, Centrul Multifuncțional din Bora a avut ca partener de campanie Crucea
Roșie, filiala Ialomița, cu care a împărțit oamenilor din cartier 400 de kg de obiecte
vestimentare și ghiozdane complet echipate. Campania umanitară va continua și în 2018.
 12 octombrie 2017 Campanie de conştientizare asupra importanţei vaccinării copiilor,
organizată de Centrul Multifuncţional alături de DSP Ialomiţa si Asociaţia Centrul O Del
Amenca.
 15 noiembrie 2017, Donație impresionantă de haine pentru copiii din cartierul Bora.
850 de kg de haine au sosit la Centrul Multifuncțional din Bora pentru a le face zilele
călduroase copiilor cu vârste până în 14 ani.
Obiectele vestimentare au fost colectate de reprezentanții unui mare lanț de magazine din
Capitală, care au inițiat campania umanitară “Comunitate implicată, resurse protejate”.
Hainele au fost spălate și dezinfectate de o spălătorie cunoscută din România, partener în
cadrul proiectului. Donația a ajuns la Slobozia, cu ajutorul filialei județene de Cruce Roșie,
sub sloganul “HAIne mobilizăm!”
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Hainele au fost sortate pe grupă de vârstă și înmânate beneficiarilor: 47 de copii din centru
și 50 de familii cu mulți copii.
 5 decembrie 2017 Centrul Multifuncțional din Bora, 5 ani de activitate educațională!
Spectacol cultural-artistic organizat de echipa centrului alaturi de copii. Dezvoltând calități
umane, dezvoltăm comunitatea! "Natura ne aseamănă, educația ne deosebeşte!"
 6 decembrie 2017 “Sf. Nicolae” spectacol susținut de copiii Centrului Multifuncțional din
Bora la centrul pentru Persoane Vârstnice “Răsărit în amurg”. Aceștia au cântat și au
dansat pe ritmuri românești, care au smuls aplauzele bunicilor și lacrimi de bucurie.
Programul artistic a fost încheiat cu tradiționalul ,,La mulți ani,, după care copiii i-au
invitat pe seniori să se prindă în horă. La final, micii artiști au primit plase cu dulciuri din
partea celor doi viceprimari, prezenți la eveniment.
Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal .
Serviciul social "Centrul Multifuncţional cartier Bora, Slobozia" funcţionează cu un număr
de 9 persoane – total personal, înfiinţat prin proiectul “Centrul Multifuncţional cartier Bora,
Slobozia” - Programul de intervenţii prioritare pentru comunităţile de romi din care:
a) personal de conducere: Şef serviciu (funcţionar public) - 1 post; - responsabil cu coordonarea
activitaţii a două centre de asistenţă socială - “Centrul Multifuncţional cartier Bora şi Centrul
pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora”;
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: personal de specialitate şi auxiliar – 5 posturi (
un funcţionar public şi 4 persoanal contractual) din care un post vacant şi un post cu atribuţii în
cadrul Centrului pentru Persoane fără Adăpost;
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: - 3 posturi
(personal contractual) din care două posturi cu atribuţii în cadrul Centrului pentru Persoane fără
Adăpost;
În anul 2017 am avut un număr de 47 de beneficiari ai serviciilor sociale oferite în cadrul
centrului, copii cu vârsta cuprinsă între 6 ani şi 14 ani, elevi ai Liceului de Arte „Ionel Perlea”
Slobozia - Şcoala Gimazială cartier Bora. Beneficiari ai serviciilor sociale au fost şi membrii
comunităţii cartierului Bora.
4. Raportarea cheltuielilor.
Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe sunt conforme cu execuţia bugetară pe anul 2017,
execuţie efectuată de către Serviciul „Buget-Contabilitate” şi prezentată în Raportul de Activitate
al respectivului serviciu.
5. Nerealizări.
Obiectivele centrului au fost atinse cu succes, acesta având un impact pozitiv asupra comunităţii
cartierului Bora.
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6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor.
Singura deficienţă înregistrată pe parcursul anului 2017, a fost lipsa de candidaţi pentru postul
vacant de educator principal din cadrul Centrului Multifuncţional, post ce a fost scos la concurs,
dar la care nu s-a înscris niciun candidat. Menţionez că la cei 47 de copii înscrişi în cadrul
centrului avem un singur educator, iar instituţia trebuie să asigure 3 posturi de educator, motiv
pentru care am solicitat delegarea unui educator din cadrul Centrului de Zi din Slobozia până la
ocuparea postului vacant.
Pentru remedierea acestei deficienţe am propus transformarea postului de educator principal în
educator debutant, în speranţa depunerii candidaturii a mai multor persoane.
8.2. CENTRUL PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CARTIER BORA
Data de 30 mai 2014 a fost data în care s-a dat în folosință Centrul pentru Persoane fără
Adăpost cartier Bora, Str. Păpădiei, Nr. 6 Bora-Slobozia ce aparține Serviciului Public de
Asistență Socială Slobozia. Centrul nu este acreditat și nici licențiat, dispune de 9 camere, 2
grupuri sanitare, o bucătărie și 2 holuri, este dotat corespunzător cu mobilier și racordat la toate
utilitățile. Capacitatea totală a centrului este de 30 de locuri repartizate în camere cu 2 locuri, 3
locuri, 4 locuri și 6 locuri. Persoanele care pot beneficia de cazare în acest centru sunt locuitori ai
municipiului Slobozia, care nu dețin locuință și nu realizează venituri. Beneficiari pot fi și
persoanele care au rămas fără locuință în cazul unei calamități naturale sau unor situații care le
pot pune viața în pericol, cât și persoane ce sunt evacuate din propria locuință de către familie.
Cazarea pe timp de iarnă se poate face și pentru persoanele aduse de către Politia Locală care nu
își au obligatoriu domiciliul în Slobozia. Menționez că centrul este monitorizat video, existând 6
camere de luat vederi, 1 monitor și un aparat de stocare a datelor.
Datorită unui nivel foarte scăzut de educație, vârstei înaintate și problemelor de sănătate
(persoane cu handicap fizic sau psihic), persoanele cazate, au un comportament neadecvat, violent
verbal și fizic, iar igiena personală lipsește aproape în totalitate, motiv pentru care pe parcursul
anilor s-au înregistrat mai multe cazuri de boli infecto-contagioase ale beneficiarilor Centrului
pentru Persoane fără Adăpost. Deși se asigură consilierea beneficiarilor pe toate domeniile,
aceștia nu reușesc să își depășească condiția, rămânând în continuare beneficiari de servicii
sociale.
Prezentare acţiuni-situaţi întreprinse pe parcursul anului 2017:
 S-a înregistrat un număr de 37 de cereri pentru acordarea serviciului social de găzduire în
cadrul Centrului pentru Persoane fără Adăpost cartier Bora;
 S-a încheiat un număr de 33 de Contracte pentru acordarea serviciilor sociale;
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 S-a încheiat un număr de 21 de Acte adiționale la Contractele de găzduire deja existente;
 S-a înregistrat un număr de 7 cazuri de găzduire a persoanelor încadrate în grad de
handicap (fizic și psihic) conform Certificatelor de încadrare în grad de handicap emise de
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița. Menționez că 3 persoane
sunt imobilizate la pat.
 Îndepărtare pediculoză 16 cazuri;
 S-a înregistrat un număr de 3 decese a beneficiarilor serviciilor sociale oferite în centru.
Decesele au avut loc în incinta Spitalului de Urgenţă Județean Ialomița, în urma solicitării
de către conducerea centrului a unei echipe medicale în vederea transportării către spital și
consultului de specialitate a persoanelor cu probleme grave de sănătate.
 Un beneficiar al centrului a fost depistat cu TBC (tuberculoză) și a fost internat de urgență
la TBC Călărași - Spitalul de Pneumofiziologie Călărași. Urmare acestui caz, conducerea
centrului a solicitat Spitalului de Urgența județean Ialomița o anchetă epidemiologică unde
tot personalul angajat și toţi beneficiari serviciilor sociale au fost consultați/verificați în
vederea stabiliri stării de sănătate.
 S-a înregistrat un număr de 2 cazuri de sifilis.
 Un număr de 5 beneficiari au fost transferaţi în cadrul Centrului pentru Persoane fără
Adăpost din Slobozia, Str. Viilor, Nr.61.
 Au fost consiliați psihologic un număr de 15 persoane;
 Au fost consiliaţi pe probleme de asistenţă socială un număr de 33 de persoane.
 S-a emis un număr de 10 avertismente de evacuare pentru persoanele care au încălcat cu
bună ştiinţă Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului.
 Au fost evacuaţi din centru un număr de 12 beneficiari deoarece au încălcat Regulamentul
de Organizare Interioară în repetate rânduri;
 Dezinsecţie/deratizare- 3 acţiuni;
 Solicitări Spitalul Judeţean Ialomiţa- 86 intervenţii;
 Solicitări Poliţia Locală/Poliţia Municipală- 24 intervenţii;
 Solicitări asistenţă comunitară -30 intervenţii;
 Solicitări Carţi de Identitate / Cărţi Provizorii de Identitate pentru persoanele fără acte de
identitate -5 intervenţii;
 Solicitări Viză Flotant pe Cartea de Identitate- 2 intervenţii;
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IX. COMPARTIMENT INFORMATICĂ
Activitățile departamentului de informatică din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială
Slobozia în anul 2017 :
 colaborarea cu departamentul Buget Contabilitate (Achiziții) pentru achiziționarea de stații
de lucru și alte echipamente informatice în vederea schimbării celor în neconcodanță cu
cererile tehnicii de calcul din prezent;
 analiza permanentă a infrastructurii sistemului informatic existent în cadrul instituției;
 întocmire referate de necesitate incluzând note justificative pentru aducerea la un nivel
decent a infrastructurii informatice (stații PC, software);
 Transferul datelor și aplicațiilor de pe stațiile înlocuite pe cele noi și asigurarea existenței
compatibilității cu noul sistem de operare – setarea emulatoarelor necesare funcționării
acestora;
 colaborare cu firmele specializate software (ex: program contabilitate) pentru instalarea
acestor programe în condiții optime;
 monitorizarea activă și pasivă zilnică a rețelei informatice utilizând programe de
specialitate (exemplu :Wireshark);
 rezolvarea problemelor apărute la stațiile existente (Exemplu: reinstalări sisteme de
operare, menținerea actualizărilor programelor antivirus, probleme de conectivitate,
instalări software);
 Actualizarea utilizatorilor din aplicația Registru în colaborare cu producătorul acesteia;
 Realizarea trecerii în siguranță 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 către
Microsoft;
 Realizarea update-ului major (septembrie 2017) la sistemul de operare Microsoft Windows
10, update asistat în mod direct pe fiecare stație în parte;
 Asigurarea existenței și actualizărilor continue a programelor antivirus și a sistemelor de
operare (doar Microsoft Windows 10);
 Înlocuirea Dispozitivelor de tip Switch care deservesc conectarea la rețeaua locală și
implicit conexiunea internet în birourile cu probleme de conectivitate;
 Mentenanța periodică a dispozitivelor informatice (server, routere, switch) pentru o bună
fucnționare a acestora (update softvare, restarturi periodice, monitorizare activitate);
 Asistența acordată celorlalte departamente în folosirea unor programe software (Microsoft
Word/Excel etc.) precum și în folosirea sistemelor de operare instalate (Microsoft Windows
XP/ Windows 10);
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 Asigurarea securității datelor de pe stațiile de lucru (programe antivirus actualizate și
back-up periodic pentru datele sensibile);
 Actualizarea la versiuni curente a programelor folosite de celelalte departamente (Ex:
Revisal);
 Întocmirea și evidența reîncărcărilor și a achizițiilor de consumabile pentru imprimantele
din cadrul instituției;
 Colaborarea directă cu firme specializate în cazul apariției unor incidente ce nu pot fi
soluționate de către departamentul informatică;
 Administrarea site-ului instituției www.dasil.ro: postări periodice pe acesta – concursuri,
documente de interes public ;
 Achiziționarea și instalarea pachetului Office 2016;
 Achiziționarea și instalarea unității UPS pentru protecția stațiilor PC la variațiile sau
căderile de tensiune.
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3. Clubul Sportiv Municipal UNIREA Slobozia.

PROFIL ORGANIZATIONAL
Clubul Sportiv Municipal Slobozia a luat fiintã 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 persoanã juridicã de drept public, organizatã
ca institutie publicã în subordinea Consiliului Local al Municipiului Slobozia și funcționeazã
conform prevederilor Legii nr. 69/2000 – Legea educației fizice si sportului actualizatã, 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 odatã cu transmiterea în administrare a bazinului de înot didactic.
Culorile clubului, pentru reprezentare, sunt galben și albastru.

Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia, structură sportivă cu obiectiv prioritar pentru
dezvoltarea sportului de performanţă se regăseşte în anul 2017 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 actualizată şi modificată.
Pilonii strategiei sportului local:
 Excelenţa sportivă, înalta performanţă – difuzarea valorilor Municipiului Slobozia în
întreaga Românie.
 Performanţa sportivă- dezvoltarea spiritului de competiţie şi de fair-play, organizarea de
competiţii naţionale cu scopul de a creşte numărul de sportivi de performanţă.
 Ştiinţa Sportului- registrul de monitorizare ca instrument de diagnoză a stării de sănătate
a populaţiei tinere şi de prognosticare a acesteia. Contribuţie la selecţie, pregătire,
participarea la întreceri, cunoaştere şi recuperarea sportivilor de performanţă.
 Participarea sportivă – creşterea numărului de practicanţi pentru fiecare ramură de sport.
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 Incluziunea socială, resursa umană, forţa de muncă .
Evidenţiem potenţialul sportului de a aduce contribuţii semnificative la obiectivele generale prin
creşterea capacităţii de angajare şi a mobilităţii prin acţiuni care promovează incluziunea socială
în şi prin sport, educaţie şi formare .
 atragerea, sporirea numărului specialiştilor şi perfecţionarea acestora (antrenori, arbitri,
medici, kinetoterapeuţi, jurişti, economişti).
 voluntariat în sport - dezvoltarea în concordanţă cu activitatea comunităţii locale.
Implicarea tinerilor şi a foştilor performeri în activităţi de voluntariat, crearea de locuri de
muncă, reconversia profesională a sportivilor.
Cadrul legal de reglementare:
 Legea 69/2000;
 Legea voluntariatului;
 Legea sponsorizării;
 Codul fiscal;
 Codul muncii;
 Codul Civil;
 HG 1447/2007;
 Legea 4/2008.
Planul strategic al C.S.M. UNIREA SLOBOZIA
 Să dezvolte Programul de activităţi sportive cu scopul de a întări sănătatea cetăţenilor,
indiferent de vârstă şi sex (educație prin sport).
 Lupta împotriva dopajului;
 Sporirea rolului deținut de sport în municipiu;
 Activitățiile voluntare;
 Incluziunea socială;
 Combaterea rasismului;
 Sportul ca instrument de dezvoltare;
 Promovarea cetăţeniei active prin sport;
 Lupta împotriva excesului de greutate, obezitate, boli cronice;
 Înlăturarea prejudecăţilor, integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi.
Obiectivele strategiei C.S.M. UNIREA SLOBOZIA .
Sportul de înaltă performanţă este de interes naţional, factor esenţial în procesul general de
dezvoltare a sportului, datorită efectului stimulativ pe care îl exercită la nivelul copiilor, precum şi
a funcţiei de reprezentare a Municipiului Slobozia în competiţiile nationale .
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Bazele sportive se vor multifuncţionale şi vor fi puse la dispoziţia comunităţii locale, pentru a
permite practicarea mai multor dicipline sportive.
Vom încuraja practicarea sportului de către persoane cu dizabilităţi motorii, psihice, senzoriale
şi mixte, urmărind deplina lor integrare socială.
Misiunea noastră: ca şi instituţie responsabilă de dezvoltarea sportului – să consolidăm impactul
sportiv în municipiu. Sportul poate schimba viaţa omului şi a societăţii, motivează, educă, aduce
glorie, dezvoltă patriotismul local şi naţional.
Asigurarea unui cadru adecvat de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive, a procesului de
pregătire şi a competiţiilor, pentru valorificarea şi exprimarea valenţelor educative ale sportului.
Extinderea formelor şi mijloacelor de publicitate, de mediatizare a evenimentelor organizate de
club, care să prezinte laturile pozitive ale sportului, o imagine corectă privind importanţa socială,
valorile educative şi morale ale sportului, care să stimuleze un curent de opinie prin intermediul
siteului propriu www.csmus.ro , media locală şi naţională.
Succesul sportivilor este al nostru, al tuturor.
În anul 2017 s-au aflat în pregătire sportivă un număr de 119 sportivi, dintre care 91 sportivi
legitimaţi.
În anul 2017 au fost promovaţi în loturile naţionale 4 sportivi, dintre care 3 în loturile naţionale de
seniori, 1 sportiv în lotul naţional de cadeţi dupa cum urmează:
 Ilie Alina-handbal;
 Ioniţă Viorel-kempo;
 Andreescu Cristian-tenis de câmp;
 Gheorghe Diana-karate;
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 2017 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 materială a Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia este administrată ca şi bun aflat în
patrimoniul public.
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Baza materială este constituită din:
 sala de sport Andreea Nica, unde este si sediul administrative;
 stadionul 1 MAI şi cel din cartierul Slobozia Nouă;
 3 terenuri sintetice;
 bazinul de înot didactic.
Întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea bazelor sportive, a constituit un obiectiv important în
strategia clubului pe 2017.
Descrierea bazelor sportive şi gradul de deservire a secţiilor în 2017
Nr.
crt

Descrierea bazei după gradul de
deservire a secţiilor

Denumirea bazei

Necesită reparaţii,
îmbunătaţiri

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

1

Necesită modernizare
Baze sportive aflate în administrarea Terenurile sintetice
clubului care au contribuit la
Bazinul de înot
suplimentarea veniturilor

3

Baze sportive specifice, folosite cu
titlu gratuit

4

Nu necesită îmbunătățiri
Necesită reparaţii curente

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

Contribuţia fiecărei secţii la realizarea obiectivelor de performanţă .
În anul 2017, C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a avut afiliate la federaţiile nationale de
specialitate următoarele secţii pe ramura de sport: atletism, handbal, scrima, tenis de camp, karate
wkc, kempo.


secţia de TENIS DE CÂMP

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit terenul de tenis SATORI şi 4 terenuri aflate in
administrarea clubului .

219

Sportivii secției în număr de 4 au obținut rezultate notabile la competițiile interne și internaționale
astfel:
 ANDREESCU CRISTIAN - Locul: 13 national an 2017 |
 POPA RADU SEBASTIAN - Locul: 65 national an 2017 |

Puncte: 1912;
Puncte: 645;

 ANDREESCU ȘTEFAN ADRIAN - Locul: 25 national an 2017 |
 GÂNDAC MARIA ALEXIA - Locul: 16 national an 2017 |


Puncte: 1234;

Puncte: 1763.

secţia de KARATE-WKC

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a acumulat rezultate notabile în cadrul competiţiilor naţionale şi
internaţionale.C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit sala de sport SATORI. Sportivii
secției în număr de 8 au obținut rezultate notabile la competițiile interne și internaționale dintre
care amintim:
GHEORGHE DIANA ANA MARIA - Locul 2 Campionatul National KARATE-WUKF;
- Locul 2 Campionatul Mondial Cadeti 15-17 ani.


secţia de KEMPO –

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA cea mai recenta secţie a clubului nostru , sportivii secției în număr de
18 au obținut rezultate notabile la competițiile interne și internaționale dintre care amintim:
IONIŢĂ VIOREL - Locul 1 KEMPO K1 Campionatul Naţional;
- Locul 1 KEMPO MMA Cupa Europeană .
La Gala Sportului Ialomiţean pe anul 2017, sportivul Ioniţă Viorel a ocupat locul 1, pe judeţ, la
sporturile neolimpice. C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit sala de sport SATORI.


secţia de HANDBAL

În anul 2017 echipa de handbal feminin senioare în număr de 20 sportive a evoluat pentru al
treilea sezon competiţional în Liga Naţională, ocupând locul 12 în clasamentul regular şi a
participat la turneul de baraj de la Sfântul Gheorghe pentru rămânerea în Liga Naţională şi în
sezonul 2017-2018. La finalul turneului echipa a ocupat locul 1 in grupă, după meciuri, astfel:
- joi 25.05.2017, Ora 16:00,CSM Unirea Slobozia 19 - 17 Dinamo Bucureşti;

220

- vineri 26.05.2017, Ora 16:00 CSU Reşita16 - 41 CSM Unirea Slobozia;
Echipa de handbal feminin de senioare a participat pentru prima dată în Cupa Romniei faza FINAL
FOUR, alături de echipele CSM Bucureşti, SCM Craiova, CSM Bistriţa, unde a ocupat locul 4.
Începând cu sezonul 2017-2018 echipa de senioare a fost cedată cu titlu gratuit către Asociaţia
Handbal Club Municipal Slobozia pentru a participa pentru al patrulea sezon în Liga Florilor,
clubul nostru urmând să participe în competiţiile naţionale de minihandbal şi junioare cu un lot de
25 sportive, născute în 2007 şi mai mici.


secţia de SCRIMĂ

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a obţinut rezultate care ne îndreptăţesc să sperăm la clasări pe
podium în anul competiţional 2018. Sportivii secției în număr de 18 au obținut rezultate notabile
atât la probe individuale cât şi pe echipe, amintim aici pe Răzvan Stănescu sportivul anului 2017
în judetul Ialomiţa la sporturile olimpice, legitimat la clubul nostrum şi care a obținut titlul de
campion național de juniori și medaliat cu bronz în competiția similară a cadeților.Răzvan a
performat și pe plan internațional, unde a obținut locul 4 la Campionatul Mondial al Cadețilorechipa și s-a întors cu argintul de la etapa de Cupă Mondială de la Monte Carlo.
C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit cu titlu gratuit sala de sport de scrimă C.S.S. Slobozia
antrenori fiind Nădrag Daniel şi Cruţu Marin care are cu structura noastra sportivă contract de
voluntariat.


secţia de ATLETISM

C.S.M. UNIREA SLOBOZIA a folosit baza sportivă din Stadionul 1 MAI Slobozia. Sportivii
secției în număr de 26 au obținut rezultate notabile la diferite probe fiind antrenaţi de antrenorul
emerit Neacşu Ion, care, este cetăţean de onoare al Municipiului Slobozia. Dintre sportivii
legitimaţi la secţie s-a remarcat in anul 2017, Moise Ştefania – Locul 3 Campionatul Naţional de
copii în probele de triatlon. Ceilalţi sportivi legitimaţi la secţie au obţinut rezultate bune şi foarte
bune la Cupa Vrancei, Cupa Ialomiţei, Cupa Dunării.
Transparenţă instituţională
Datorită modului în care resursele materiale, umane, financiare şi informaţionale au fost
administrate şi gestionate, anul 2017 menţine Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia în rândul
structurilor sportive cu potenţial de reprezentare la nivel naţional şi internaţional.
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Tip Indicator

Sursa

Clasificatie

Clasificatie

Clasificatie Clasificatie

Executie

finantare Functionala Functionala Economica Economica

Cumulat

Descriere
Venit

G

- 330800

Descriere

Venituri din

Venituri

prestari

proprii si

servicii

204.786,00

de

subventii
Venit

G

- 335000

Alte venituri

Venituri

din prestari

proprii si

de servicii si

subventii

alte

76.278,44

activitati
Venit

G

- 430900

Subventii

Venituri

pentru

proprii si

institutii

subventii

publice

3.434.552,35

TOTAL

3.715.616,79

VENITURI
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

100101

Salarii de baza

407.671,00

Sport

100106

Alte sporuri

3.248,00

Sport

100108

Fond de premii

12.330,00

Sport

100301

Contributii

Venituri
proprii si
subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Venituri
proprii si
subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Venituri
proprii si
subventii
Cheltuiala

G

- 670501

de 67.261,00

Venituri

asigurari

proprii si

sociale de stat
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subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

100302

Contributii

de 2.116,00

Venituri

asigurari

de

proprii si

somaj

subventii
Cheltuiala

Cheltuiala

G

- 670501

Sport

100303

Contributii

Venituri

asigurari

proprii si

sociale

subventii

sanatate

G

- 670501

Sport

100304

Contributii

Venituri

asigurari

proprii si

pentru

subventii

accidente

de 22.009,00
de
de 682,00

de

munca si boli
profesionale
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

100306

Contributii

3.030,00

Venituri

pentru concedii

proprii si

si indemnizatii

subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

200101

Venituri

Furnituri

de 3.633,42

birou

proprii si
subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

200102

Materiale

Venituri

pentru

proprii si

curatenie

15.279,61

subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

200103

Incalzit,

Venituri

Iluminat

proprii si

forta motrica

104.018,07
si

subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

Venituri

200104

Apa, canal si 29.811,57
salubritate

proprii si
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subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

200105

Venituri

Carburanti

si 32.237,34

lubrifianti

proprii si
subventii
Cheltuiala

Cheltuiala

Cheltuiala

G

- 670501

Sport

200108

Posta,

7.517,37

Venituri

telecomunicatii,

proprii si

radio,

subventii

internet

G

- 670501

Sport

200130

tv,

Alte bunuri si 187.744,34

Venituri

servicii pentru

proprii si

intretinere

subventii

functionare

G

- 670501

Sport

200200

Venituri

Reparatii

si
75.551,07

curente

proprii si
subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

200301

Venituri

Hrana

pentru 49.889,60

oameni

proprii si
subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

200401

Medicamente

Sport

200501

Uniforme

17.442,45

Venituri
proprii si
subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Venituri

si 27.834,42

echipament

proprii si
subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

200530

Venituri

Alte obiecte de 19.936,66
inventar

proprii si
subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport
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201100

Carti,

3.810,00

Cheltuiala

Venituri

publicatii

proprii si

materiale

subventii

documentare

G

- 670501

Sport

201300

Venituri

si

Pregatire

4.280,00

profesionala

proprii si
subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

203030

Alte

cheltuieli 1.891.221,16

Venituri

cu

bunuri

proprii si

servicii

si

subventii
Cheltuiala

G

- 670501

Sport

850101

Plati efectuate -223,00

Venituri

in

anii

proprii si

precedenti

si

subventii

recuperate

in

anul curent in
sectiunea

de

functionare

a

bugetului local
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 100101

Venituri

in domeniile

proprii si

culturii,

subventii

recreerii si

Salarii de baza

144.402,00

Fond de premii

5.138,00

religiei
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 100108

Venituri

in domeniile

proprii si

culturii,

subventii

recreerii si
religiei

Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 100301

Contributii

Venituri

in domeniile

asigurari

proprii si

culturii,

sociale de stat

subventii

recreerii si
religiei
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de 23.711,00

Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 100302

Contributii

de 749,00

Venituri

in domeniile

asigurari

de

proprii si

culturii,

somaj

subventii

recreerii si
religiei

Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 100303

Contributii

Venituri

in domeniile

asigurari

proprii si

culturii,

sociale

subventii

recreerii si

sanatate

de 7.776,00
de

religiei
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 100304

Contributii

de 237,00

Venituri

in domeniile

asigurari

proprii si

culturii,

pentru

subventii

recreerii si

accidente

religiei

munca si boli

de

profesionale
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 100306

Contributii

1.804,00

Venituri

in domeniile

pentru concedii

proprii si

culturii,

si indemnizatii

subventii

recreerii si
religiei

Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 200101

Furnituri

Venituri

in domeniile

birou

proprii si

culturii,

subventii

recreerii si

de 563,84

religiei
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 200102

Materiale

Venituri

in domeniile

pentru

proprii si

culturii,

curatenie

subventii

recreerii si

6.570,70

religiei
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 200103

Incalzit,

Venituri

in domeniile

Iluminat

proprii si

culturii,

forta motrica

subventii

recreerii si

226

226.044,63
si

religiei
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 200104

Apa, canal si 51.538,80

Venituri

in domeniile

salubritate

proprii si

culturii,

subventii

recreerii si
religiei

Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 200108

Posta,

1.713,38

Venituri

in domeniile

telecomunicatii,

proprii si

culturii,

radio,

subventii

recreerii si

internet

tv,

religiei
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 200130

Alte bunuri si 202.199,47

Venituri

in domeniile

servicii pentru

proprii si

culturii,

intretinere

subventii

recreerii si

functionare

si

religiei
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 200200

Reparatii

Venituri

in domeniile

curente

proprii si

culturii,

subventii

recreerii si

52.187,02

religiei
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 200401

Venituri

in domeniile

proprii si

culturii,

subventii

recreerii si

Medicamente

246,80

religiei
Cheltuiala

G

- 675000

Alte servicii 200530

Alte obiecte de 2.404,07

Venituri

in domeniile

inventar

proprii si

culturii,

subventii

recreerii si
religiei

TOTAL

3.715.616,79

CHELTUIELI
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O contribuţie la realizarea obiectivelor a avut-o personalul care a deservit bazele sportive
proprii și bazinul de înot didactic prin modul în care a reuşit să asigure condiţiile optime de
pregătire şi participarea la concursuri : muncitorii, îngrijitorii de clădiri, administratorul,
asistenţii medicali, salvamarul şi personalul TESA - total 29 de posturi personal contractual,
conform organigramei aprobata prin H.C.L 176/2017.
Dimensiunea
Nr.crt.

Denumirea funcţiei în

normei

1

Director

1

2

Şef serviciu

1

3

Consilier

3

4

Ingrijitor

4

5

Muncitor calificat

7

6

Şofer I

2

7

Total

18

BAZINUL DE ÎNOT DIDACTIC
Dimensiunea
Nr.crt.

Denumirea funcţiei

normei

1

Administrator

1

2

Casier

3

3

Asistent medical

3

4

Ingrijitor

2

5

Salvamar

2

6

Total

11

Datorită preocupărilor pentru asigurarea condiţiilor de pregătire a sportivilor proprii,
conducerea C.S.M.Unirea Slobozia, a găsit aceste forme multiple, adaptate posibilităţilor locale.
Prin intermediul SEAP, C.S.M. Unirea Slobozia urmărește să-și îndeplinească unul dintre
obiectivele sale principale, acela de întărire şi îmbunătățire a sistemului de achiziții publice prin
dezvoltarea continuă a aplicării corecte a legislației.
S-au efectuat operaţiuni specifice în portalul www.e-licitaţie.ro şi s-au efectuat achiziţii publice
structurate pe coduri CPV, valori în lei şi euro.
Nu există litigii pe rolul instanţelor de judecată, semnificative care ar putea periclita în viitor

228

desfăşurarea în condiţii normale a activităţii instituţiei.
Modalităţi de realizare şi eficienţă a activităţii de selecţie la sectiile sportive .
Scopul Clubului Sportiv Municipal „UNIREA” Slobozia este încurajarea, promovarea şi
dezvoltarea sportului de performanţă, precum şi sportul pentru toţi, selecţia, pregătirea şi
participarea sportivilor la competiţii interne si internaţionale pentru promovarea imaginii
comunităţii locale. Clubul Sportiv Municipal „UNIREA” Slobozia este iniţiatorul programului
menit să asigure un liant cu firmele ce oferă finanţare pentru activitatea sportivă din municipiul
Slobozia.
Îndeplinirea obiectivului principal stabilit pentru acest ciclu , se va putea face numai în
condiţiile în care secţiile vor reuşi să asigure efective de sportivi care, din punct de vedere numeric
şi valoric, pot realiza performanţe corespunzătoare nivelului la care ne obligă obiectivul asumat.
Relaţia Cu Comunitatea
Colaborarea cu unităţiile sportive (modalităţi, eficienţă, propuneri de optimizare)
În anul 2017 s-au dezvoltat parteneriate cu unităţi şcolare unde, C.S.M. UNIREA SLOBOZIA
are sportivii şcolarizaţi.
Propuneri de optimizare a activitații pentru anul 2017. Sportul şcolar reprezintă baza sportului
de performanţă. Beneficiarul principal al structurilor sportive şcolare trebuie să fie practicanţii şi
bineînţeles secţiile de seniori şi comunitatea. În acest sens C.S.M.UNIREA SLOBOZIA a dezvoltat
şi cultivat posibilităţile de colaborare, sprijinind activitatea sportivă şcolară. Deoarece statutul de
dublă legitimare cu sportivi de vârstă şcolară, legitimaţi la structuri sportive şcolare nu mai este
acceptat, C.S.M. UNIREA SLOBOZIA vede aceasă colaborare în perspectivă. Este cazul secţiilor
de atletism, scrimă, handbal,tenis, unde la terminarea liceului, sportivii valoroși vor veni la C.S.M.
UNIREA SLOBOZIA.
 Proiectarea activităţii la C.S.S. Slobozia trebuie să se facă in funcţie de tradiţia, dar mai
ales de existenţa şi valoarea secţiilor C.S.M. Unirea Slobozia.
 Conjugarea eforturilor structurilor sportive pentru atragerea şi mai ales motivarea
tehnicienilor valoroşi.
 Parteneriat cu A.H.C.M Slobozia, C.S.S. Slobozia și A.C.S. SATORI ART în vederea
preluării şi de 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 şi bazinul de înot didactic.
 Distribuirea de fluturaşi de selecţie pentru secţiile clubului.
 Organizarea de cursuri de iniţiere în tehnica înotului la bazinul de înot didactic.
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Colaborarea cu Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ialomița.
În anul 2017 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 acţiuni
comune sportive:
 Jocurile Zapaiene;
 Memorialul Nicolae Mihăilescu-Scrimă;
 Cupa Primaverii - Bazinul De Înot;
 Cupa Delfinului - Bazinul De Înot;
 Cupa Municipiului Slobozia;
 Proiectul Național Campionii În școală, Liceu și Universitate- Inspectoratul Şcolar
Ialomiţa, Clubul Sportiv Şcolar Slobozia, C.S.M. Unirea Slobozia.
Accesul gratuit la bazele sportive:
 Accesul gratuit la concursurile proprii de înot;
 Accesul gratuit al sportivilor de performanţă la baza de refacere din cadrul bazinului de
înot şi bazele sportive.
Premierea sportivilor cu ocazia organizării concursurilor locale la: tenis de câmp, atletism,
handbal, scrimă, kempo, karate, tenis de masă, fotbal.
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 finanţarea pentru: cele 6 secţii sportive ale clubului şi înfiinţarea secţiei de tenis de masă,
salariile personalului contractual, colaboratorilor şi cheltuielile de funcţionare ale bazinului de
înot didactic precum şi a bazelor sportive din administrare.
Mass-media locală a mijlocit comunicarea mesajelor C.S.M.UNIREA SLOBOZIA către
simpatizanţi, favorizând informarea realistă în legatură cu valoarea sportivilor. Se apreciază
sprijinul pe care ziarele locale, televiziunile locale şi naţionale 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 website – ul propriu : www.csmus.ro .
Anul 2017 constituie un an de referinţă în viaţa Clubului Sportiv Municipal datorită
performanţelor obţinute la cel mai înalt nivel de reprezentare, în faţa unor echipe mult mai titrate şi
cu bugete mult mai mari.
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4. Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia deserveşte pe linie de evidenţă a persoanelor un
număr de 19 unităţi administrativ – teritoriale, cu o populaţie totală de 102.405 locuitori.
Principalele activităţi desfăşurate de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia în cursul anului
2017 pe linia evidenţei persoanelor, defalcat pe trimestre constau în:
4.1 Statistica Activităţii De Evidenţă a Persoanelor pe Anul 2017 .
Compartimentul Stare Civilă
În perioada analizată au fost înregistrate un număr total de 2135 acte de stare civilă şi anume:
acte de naştere

adopţii naţionale

înregistrări tardive

transcrieri

1126, din care:

12

13

50

acte de căsătorie

căsătorii mixte

-

transcrieri;

313, din care:

5

acte de deces

-

-

transcrieri;

684 , din care:

-

-

0

17

Au fost eliberate la întocmirea actelor curente sau la cerere, un număr de 4150 certificate de
stare civilă şi anume: 2843 certificate de naştere, 495 certificate de căsătorie şi 809 certificate de
deces şi 15 extrase multilingve.
Totodată din totalul de 4150 certificate de stare civilă, au fost eliberate la intervenţia altor
primării un număr de 281 certificate de stare civilă şi anume: 179 certificate de naştere, 34
certificate de căsătorie şi 68 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: 71 sentinţe de divorţ, 7

sentinţe de tăgadă a

paternităţii, 5 rectificări acte de stare civilă, 9 sentinţe stabilire filiaţie, 53 sentinţe/ declaraţii de
încuviinţarea purtării numelui, 1 sentinţă de declarare a morţii.
În aceeaşi perioadă analizată, au fost aprobate şi înscrise în actele de stare civilă:
- 57 declaraţii de recunoaştere a paternităţii ulterioare înregistrării naşterii;
- 5 decizii de schimbarea a numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă;
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- 20 cereri de divorţ înregistrate, din care:
 16 certificate de divorţ eliberate;
 2 cereri de divorţ clasate ( renunţare);
 2 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 3320 menţiuni, iar pentru actele întocmite la
alte autorităţi locale au fost trimise un număr de 669 menţiuni. Totodată, în anul 2017 au fost
operate, cu avizul D.E.P.A.B.D, 8 menţiuni primite din străinătate.
Raportat la aceeaşi perioadă, au fost întocmite 423 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 647 livrete de familie. De
asemenea, s-au întocmit un nr. de 50 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 :
 44 extrase multilingve de naştere;
 11 extrase multilingve de căsătorie;
 1 extrase multilingve de deces.
Pe linie Administrativ –logistică:
A fost îmbunătăţită dotarea tehnică a birourilor de evidenţă a persoanelor şi a Compartimentului
de stare civilă prin achiziţionarea a :
 2 unităţi calculator;
 1 monitor;
 achiziţii tipizate specifice activităţii;
 Consumabile, birotică , produse de curăţenie.
Modalităţi de îndeplinire a obiectivelor .
Activitatea în anul 2017 a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Slobozia s-a desfăşurat cu
respectarea legislaţiei în vigoare şi a radiogramelor /instrucţiunilor/ metodologiilor Direcţiei
pentru

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date sistematizate în procedurile

operaţionale pentru fiecare activitate, aşa încât toate controalele metodologice nu au constatat
abateri de la acestea.
Atât pe linie de evidenţa persoanelor cât şi pe stare civilă, preocuparea permanentă a constat
în continua perfecţionare a funcţionarilor, aşa încât fiecare lucrător cu publicul să rezolve cât mai
eficient şi operativ solicitările cetăţenilor.
Analizând activitatea se constată că nu există restanţe atât la înregistrarea şi eliberarea
actelor cât şi la operarea menţiunilor;
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De 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.
Indicatorii de performanţă propuşi şi gradul de realizare a acestora .
Principalul obiectiv privind primirea şi soluţionarea cererilor de eliberare a actelor de
identitate în conformitate H.G. nr. 1375/17.10.2006 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
republicată, fiind diminuarea timpului de aşteptare al cetăţeanului. Etapele de parcurgere a tuturor
paşilor impuşi de lege şi de normele metodologice au fost respectate.
Atât pe linie de evidenţa persoanelor cât şi pe stare civilă, preocuparea permanentă a constat
în continua perfecţionare profesională a salariaţilor. Şedinţele de analiză lunară, trimestrială şi
lunară au dus la creşterea eficienţei activităţii, oferind lămuriri metodologice din experienţa
tuturor lucrătorilor direcţiei.
Pe linia creşterii performanţelor lucrătorilor, indiferent de salariatul care execută numai
anumite proceduri, pe lângă

cele 30 proceduri operaţionale specifice pentru activităţi ce se

desfăşoară în cadrul direcţiei, proceduri operaţionale de evidenţă a persoanelor, de stare civilă,
din domeniul financiar, administrativ, a fost actualizată şi procedura de management al riscului.
Evidenţa Electorală
Misiuni şi obiective ce au fost atinse în anul 2017
 Gestionarea şi operarea datelor din Registrul Electoral de către persoanele autorizate prin
Dipoziţia primarului conform instrucţiunilor de lucru elaborate de către Autoritatea
Electorală Permanentă ;
 În scopul asigurării cadrului necesar desfăşurării procesului electoral, reprezentat de
alegerile locale parţiale

din data de 11.06.2017, pentru alegerea primarului oraşului

Amara, am realizat măsuri specifice de competenţă, soluţionând cu operativitate sesizările
cetăţenilor şi a situaţiilor apărute în zona de responsabilitate.
Indicatori de performanţă propuşi şi grad de realizare a acestora
 Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu s-au respectat termenele precizate în actele
normative în materie electorală cu privire la operarea informaţiilor şi documentelor în
Registrul Electoral al Autorităţii Electorale Permanente în raport cu indicatorii de
performanţă propuşi realizându-se obiectivele în procent de 100%.
 Au fost radiate din registrul electoral în anul 2017 un număr de 677 persoane decedate.
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5. Direcţia de Administrare a Domeniului Public Slobozia .
Pentru cei mai mulți dintre noi, acesta este locul în care ne-am născut și am copilărit, pentru
alții este orașul în care ne-am găsit liniștea.
În felul nostru dintr-un motiv sau altul, fiecare dintre noi iubeşte orașul SLOBOZIA. Și tocmai
de aceea vrem să facem din el un loc mai bun de a trăi zi de zi. Pentru aceasta fiecare locuitor al
orașului trebuie să dea o mână de ajutor și să participe la schimbarea orașului.
Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2017 ale Secției Reparații
Întreținere Străzi. Misiunea Secției este de a fi în slujba nevoilor comunității locale furnizând
servicii la un înalt standard de calitate.
În următoarele rânduri vrem să vă facem o scurtă prezentare a ceea ce s-a realizat pe anul
2017:
 Reparații asfaltice cu mixtură stocabilă în cantitate de 10 to pe următoarele străzi:
B-dul. M.Basarab,b-dul. Unirii,b-dul. Chimiei, str. Lacului, str. Răzoare, str. Nisipuri,
str.Nordului, șoș. Nordului, str. Pinului, str. Eternității, str. C.D. Gherea, str. Ardealului,
b-dul. Cosminului, str. Decebal, str. M. Eminescu, str. Ialomiței;.
 Reparații asfaltice cu mixtură asfaltică și asfaltare parcări rezidențiale în cantitate de 5160
to în următoarele locații: B-dul. M.Basarab,B-dul.Chimiei,B-dul.Unirii, B-dul.Cosminului,
str. Ialomiței, șoș. Amara, str. Crișan, str. Cuza Vodă, str. Ana Ipătescu, str. Horia, str.
Gării, str. Coloanelor, str. Mărășești, str. Ionel Perlea, str. Aurora, str. V. Matcă, str. D.
Vodă, str. Dorobanți, str. Lacului, str. Maramureș, aleea Nordului, șoș. Brăilei, str.
Decebal, str. Constructorilor, str. N.Bălcescu, str. Ștefan cel Mare, rampă acces pod râu
Ialomița, Rond gară, Aleea Feroviarului, Aleea Tipografiei, Incintă școli și grădinițe,
Parcare str. M. Eminescu, Parcare A.Odobescu, Platformă Tabu, str. Păpădiei, Incintă bl.
I.A.S. ;
 Alei și trotuare din pavaj în suprafață de 5119,29 mp ;
 Montare borduri pentru trotuare și delimitare parte carosabilă – 6204 ml ;.
 Amenajare alei și trotuare din beton – 400 mc ;
 Montare dale tactile stații maxi taxi – 32.84 mp;
 Amenajare platformă col.Popescu ;
 Lucrări de amenajare,complectare și reprofilare străzi cu piatră spartă în cantitate de 6142
tone:
str.Filaturii,str.Olimpia,cart.Tineretului,str.Cimitirului,str.Liliacului,str.Mărului,
str. Măgurii,str.Redutei,str.Iezerului,str.Panduri,str.Școlii .
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 De asemenea au mai fost executate următoarele lucrări:
- marcaje rutiere ;
- montare elemente de scurgere a apelor pluviale ;
- refaceri trotuare din pavaj ;
- lucrări de deszăpezire și combatere a poleiului.
VALOARE TOTALĂ – 3 .124 .535,20 lei
Secţia Spații-Verzi - din cadrul DADP Slobozia, în anul 2017, a executat cu personalul muncitor
existent în număr de 83 de salariați, o serie de lucrări de îngrijire a patrimoniului din parcurile şi
spațiile verzi din Municipiul Slobozia.
Astfel, în cele 9 parcuri existente în Municipiul Slobozia, în suprafață de 35,27 ha, cu un
efectiv de 7 salariați s-au efectuat zilnic o serie de lucrări de întreținere a parcurilor după cum
urmează: lucrări de măturat alei, adunat hârtii si golit coșuri de gunoi, încărcat în mijloace de
transport gunoi, frunză, iarbă din parcuri, plantat şi întreținut flori, arbori si arbuști prin lucrări
specifice.
În spațiile verzi din Municipiul Slobozia în suprafață de 48,81 ha s-au efectuat in cursul
anului 2017 o serie de lucrări de întreținere si igienizare prin lucrări de coasă mecanizată a ierbii,
întreținerea arborilor si arbuștilor, a florilor din spațiile amenajate pentru flori, tunsul mecanic al
gardurilor vii, tratamentele necesare.
Cheltuielile materiale cu executarea acestor lucrări în spațiile verzi şi parcuri au fost de
426.418 lei .
În perioada de repaus fiziologic la arbori și arbuști s-au efectuat lucrări de toaletare atât în
parcuri cât și în spațiile verzi, la un număr de 26.000 arbori și arbuști.
Pornind de la aspectele provocate de instabilitatea vremii (furtuni repetate), și având în
vedere că la nivelul Municipiului Slobozia se găsesc în jur de 5.000 de arbori care conform vârstei
de exploatabilitate fiziologică depășită prezintă fenomenul de uscare în coroană, atacuri de boli și
dăunători, împreună cu Direcția Silvică și Ocolul Silvic Slobozia s-a reușit tăierea a 150 de arbori
cu probleme.
În sera proprie a secției Spații-Verzi au fost produse un număr de 285.000 de flori epoca a
I-a și a II-a, flori care au fost plantate în spațiile amenajate cu o cheltuială de 226.610 lei.
În cadrul secției Spații-Verzi există un compartiment cu activitate Deratizare-DezinsecțieDezinfecție care în cursul anului 2017 a efectuat pe raza Municipiului Slobozia, în baza unui
program aprobat de forurile responsabile în acest domeniu, lucrările necesare de deratizare și
dezinsecție cu un cost de 41.334 lei.
De asemenea, în cadrul secției există un compartiment de ecarisaj, cu un adăpost ce permite
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cazarea unui număr de 120 de câini comunitari, și o echipă de 5 salariați care au efectuat lucrări
de capturare, sterilizare și eutanasiere a câinilor fără stăpân de pe raza Municipiului Slobozia, în
anul 2017 fiind capturați un număr de 484 de câini, și eutanasiați un număr de 472 de câini, cu o
cheltuială de 62.264 lei.
La nivelul secției Spații Verzi din totalul de 151 de cereri sosite de la Asociațiile de
propietari și persoanele fizice și juridice de pe raza Municipiului Slobozia, cu privire la executarea
lucrărilor de toaletare pomi, amenajare spații verzi, capturarea câinilor fără stăpân, au fost
soluționate favorabil un număr de 125 de cereri, diferența rămânând în atenția noastră pentru a fi
soluționate în cursul anului 2018.
S-au soluţionat în decursul anului 2017 un număr de 57 de adrese, petiţii, sesizări.
 S-au modernizat un nr. de 10 locuri de joacă prin înlocuirea structurilor vechi cu structuri
noi conform normelor europene.
 S-a asigurat întreţinerea ,exploatarea şi remedierea defecţiunilor accidentale a unui număr
de 53 electropompe fântâni amplasate în 10 locaţii, inclusiv elementele de alimentare şi
comandă electrică bazine fântâni.
 S-au montat 30 plăcuţe avertizare la bazine fântâni şi tablouri electrice.
 S-a înlocuit un număr de 17 autocolante la panourile de informare amplasate la locurile
joacă .
 S-au reparat structurile de lemn la 3 locuri de joacă prin înlocuirea stâlpilor de leagăn,
trepte scări, traverse.
 S-a asigurat permanent curăţenia la locurile de joacă şi schimbarea sacilor menajeri de la
coşurile de gunoi în număr de 86 bucăţi amplasate la locurile de joacă.
 S-a asigurat întreţinerea, exploatarea şi remedierea defecţiunilor apărute accidental la
reţelele de irigaţii, peluze gazon şi flori din parcuri şi cişmelele stradale.
 S-a montat şi demontat în luna aprilie respectiv noiembrie un număr de 637 dispozitive de
limitare a vitezei pe arterele de circulaţie din municipiu în 24 de locaţii.
 S-a executat şi montat un tobogan floral – locaţia parc Ialomiţa, inclusiv instalaţia de
picurare şi iluminat nocturn.
 S-au reparat prin înlocuire pergole la intrările în parc Ialomiţa şi parc E 14 .
 S-a reparat gardul împrejmuitor şi s-au înlocuit panourile din plasă lipsă pe o lungime de
300 ml la groapa de gunoi Slobozia Nouă .
 S-a confecţionat şi montat la poziţie o baracă din panouri sandwich pentru locaţia de la
Slobozia Nouă – groapa de gunoi.
 S-a asigurat confecţionarea şi montajul la poziţie a unor staţii autobuz din structură
metalică şi sticlă pentru municipiul Slobozia – 2 bucăţi.
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 Au fost montate, demontate scenele pentru spectacole în municipiu cu ocazia Zilei Recoltei,
Zilei Naţionale şi a sărbătorilor de iarnă .
 S-au confecţionat un număr de 47 băncuţe , s-au montat la locurile de joacă, în parcuri şi
pe aleile de la blocuri, în urma solicitărilor de la Asociaţiile de proprietari.
 S-au confecţionat un număr de 48 stâlpi pentru indicatoare rutiere şi un număr de 70
bucăţi indicatoare recondiţionate prin aplicare folie reflectorizantă.
 S-au montat în municipiu, conform cerinţelor Poliţiei locale, un număr de 50 indicatoare
noi şi recondiţionate.
 S-a asigurat mentenanţa mijloacelor de transport şi utilajelor din parcul propriu al DADP
în cadrul atelierului mecanic.

6. Direcţia Municipală pentru Cultură, Învăţământ, Sport şi Tineret Slobozia
1. PREZENTARE, MISIUNI ȘI OBIECTIVE
Direcţia Municipală pentru Cultură, Învățământ, Sport şi Tineret Slobozia a proiectat o serie de
manifestări cultural-artistice și sportive, cu pronunțat caracter educativ, destinate locuitorilor
municipiului Slobozia. Proiectele inițiate de Direcţia Municipală pentru Cultură, Învățământ, Sport
şi Tineret Slobozia sau în parteneriat cu diferite instituții, asociații ori fundații, s-au desfășurat atât
la Casa de Cultură a Municipiului Slobozia, cât și în spații deschise, amenajate ca și locații de
spectacole, care s-au impus în circuitul cultural slobozean drept zone destinate manifestărilor
cultural-artistice și de petrecere a timpului liber.
Direcţia Municipală pentru Cultură, Învățământ, Sport şi Tineret Slobozia este o structură
funcţională în cadrul U.A.T. Municipiul Slobozia, înființată prin H.C.L. nr. 36/28 februarie 2008
(D.M.C.S.T.) și completată prin H.C.L. nr. 47/ 30.08.2012 (D.M.C.I.S.T.), îndeplinește atribuții în
domeniile culturii și artei, învăţământului, sportului şi tineretului.
învățământ, sport și tineret” acoperă

Compartimentul ,,Cultură,

necesitățile de realizare și urmărire a activităților

desfășurate, în limitele stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare.
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 s-a
realizat având în vedere următoarele obiective:
 Realizarea unor activități și acțiuni atractive, unele în parteneriat cu unități de învățământ,
instituții de cultură, precum și asociații și fundații de profil;
 Valorizarea și dezvoltarea creativităţii, aptitudinilor și deprinderilor artistice prin
organizarea de expoziţii, concursuri de cultură generală, spectacole de divertisment şi
spectacole-concurs de interpretare;
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 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 cerinţele publicului.
Stabilirea obiectivelor a avut ca punct de plecare elemente ale strategiei manageriale privind
îmbunătățirea imaginii instituției, realizată pe de o parte, prin consolidarea identității de imagine a
acesteia, și pe de altă parte prin creșterea prezenței instituției în mass-media, prin promovarea
manifestărilor organizate.
Fiecare eveniment, proiect și program dezvoltate de Direcția Municipală pentru Cultură,
Învățământ, Sport și Tineret Slobozia au stat sub semnul indisolubilei relații dintre educație și
cultură. Aceasta s-a concretizat în educarea simțului artistic al slobozenilor, în vederea creării
unui curent favorabil valorii autentice și a diferențierii dintre valoare și nonvaloare.
Direcția Municipală pentru Cultură, Învățământ, Sport și Tineret Slobozia a transmis un mesaj
constant al necesității accesului la cultură pentru toți cetățenii, prin oferirea de evenimente de
înaltă valoare artistică, susținând astfel strategia și eforturile municipalității de îmbunătățire a
calității vieții locuitorilor, prin dezvoltarea unei game cât mai largi și diversificate de acțiuni care
să pună în valoare potențialul din domeniul culturii și, implicit, al educației pentru comunitatea
locală.
Pe tot parcursul anului, instituția noastră a promovat cultura de valoare, a oferit o diversitate
de evenimente culturale, cu pronunțat caracter educativ. Casa de Cultură a Municipiului Slobozia
s-a impus în spațiul cultural ialomițean ca un promotor al manifestărilor de calitate, în care se
împletesc forme artistice diverse, într-un spectacol al bunului gust și al emoțiilor frumoase.
Structura de personal a D.M.C.I.S.T. Slobozia, conform organigramei şi ştatului de funcţii
aprobate de Consiliul local, cuprinde 16 posturi, dintre care cinci funcţii publice şi 11 funcţii de
personal contractual, două dintre ele fiind vacante și unul suspendat.
2. CULTURĂ .
Oferta culturală a instituţiei noastre s-a adresat publicului de toate vârstele și categoriile socioprofesionale, fără nici o deosebire, diversitatea ofertei culturale conducând la creșterea numărului
de participanți, o pondere însemnată având-o și copiii. Potrivit statisticilor înregistrate în ultimii
ani, după modernizarea și dotarea Casei de Cultură şi urmare a diversificării acțiunilor, numărul
beneficiarilor serviciilor culturale a crescut de la an la an.
În domeniul culturii, principalele direcţii de acţiune au fost:
 producerea și realizarea de programe și evenimente care să marcheze evenimentele
importante din viaţa ţării;
 promovarea culturii de calitate;
 promovarea elementelor care definesc identitatea culturală naţională şi locală;
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 organizarea de activităţi şi acţiuni de educare și formare a tinerei generații, precum și de
petrecere a timpului liber.
Principalele evenimentele din viața țării și a poporului român, sărbătorite conform tradiției la
Slobozia au fost :
 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 .
La fiecare dintre aceste evenimente a fost prezent un numeros public, de multe ori spațiile
destinate manifestării devenind neîncăpătoare. Prezența fanfarei la ceremonialele prilejuite de
aceste evenimente a determinat o mai profundă trăire și conștientizare a sentimentelor patriotice, a
dragostei de neam și țară.
Conform sondajelor efectuate la diferite evenimente organizate la Casa de Cultură a reieșit o
ierarhizare a preferinţelor publicului slobozean pentru anumite genuri artistice: spectacole de
teatru, teatru pentru copii și tineret, spectacole muzicale, spectacole de divertisment, proiecţii de
film cinematografic.
Stagiunile teatrale au cuprins spectacole susţinute de actori ai Teatrului Național București,
Teatrului de Comedie București, Companiei Civic Art București,

Teatrului Evreisc de Stat,

Teatrului Nottara, Teatrului Elisabeta, dintre care putem menționa: Rodica Popescu Bitănescu,
Marius Bodochi, Anca Sigartău ,(,,Chirița în carnaval”), Florina Cercel, Carmen Tănase
(„Gaițele”), Tudorel Filimon, Eugen Cristea, Cristina Deleanu („Avarul”, ,,5 acte de dragoste”),
Medeea Marinescu, Marius Manole, Vlad Zamfirescu (,,All inclusive”), Horațiu Mălăele, Dana
Dogaru și Emilia Popescu ( „Cafeneaua”) .
,,Născut în România”, un proiect muzical de excepție, marca Mike Godoroja, a fost dedicat
CENTENARULUI ROMÂNIEI , fiind susținut la un înalt nivel artistic de trupa Blue Spirit, care este
o prezență mai mult decât agreată de publicul slobozean. Putem afirma că Mike Godoroja și Blue
Spirit au deja un public format, în continuă creștere, de toate vârstele, la Slobozia .
,,Concertul de Crăciun” suținut de trupa DISTINTO, avându-i ca invitați pe Ianna Novac și
tenorul Cristian Ioniță, desfășurat în fața unui numeros și entuziasmant public, a avut un succes
deosebit, aplauzele prelungite și călduroase determinând prelungirea evenimentului cu o oră.
Muzica populară și-a ocupat un binemeritat loc în programul cultural al D.M.C.I.S.T. Slobozia.
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Soliști consacrați ai folclorului românesc au fost prezenți la concerte de excepție la diferite
evenimente locale: Petrică Mâțu Stoian (Sărbătorile Municipiului Slobozia), Ansamblul Național
,,Transilvania”, Florentina și Petre Giurgi, Margareta Clipa, Ionuț și Doinița Dolănescu, Maria
Ciobanu, Ansamblul Folcloric ,,Doina Bărăganului” (Festivalul Național ,,Doina Bărăganului” –
ediția a III-a), Elisabeta Turcu și Aneta Stan (Zilele Recoltei), Elena Merișoreanu (Ziua Națională).
O manifestare devenită tradițională, SERBĂRILE IERNII, organizată în două secvențe, s-a
bucurat de un succes deosebit, Piața Unirii fiind practic neîncăpătoare. Dacă la spectacolul
organizat în data de 27 decembrie, la care au fost invitați DORIAN POPA și LIVIU
TEODORESCU, au fost prezenți peste 4.000 de spectatori, la cel din seara de Revelion, numeroși
tineri și copii au dorit să urmărească evoluția unuia dintre cei mai îndrăgiți artiști - RANDI,
estimându-se un număr de peste 7.000 de participanți.
Proiecțiile de filme, cu prioritate a celor de producție românească, au ocupat un loc important în
programul manifestărilor culturale. De menționat faptul că iubitorii celei de-a șaptea arte au putut
viziona în premieră națională filme de succes, atât romanești, cât şi de la case de producție de
renume mondial. Premierele românești, precum și proiecțiile de filme de animație pentru cei mici,
proiectul Filme pentru liceeni, au fost tot atâtea prilejuri de satisfacție pentru cinefilii slobozeni.
Proiecția filmului OCTAV, în regia lui SERGE CELEBIDACHI, cel mai apreciat film românesc la
acea dată, s-a constituit într-un eveniment cinematografic de amploare, bucurându-se de un succes
deosebit și la Slobozia, peste 1800 de spectatori vizionând această producție. La proiecția specială
a lui OCTAV, peste 200 de cinefili au fost prezenți, evenimentul fiind o oportunitate de a se întâlni
cu cel mai bine cotat actor român la Hollywood, MARCEL IUREȘ, la manifestare fiind prezent și
regizorul filmului.
Cu acest prilej, primarul municipiului Slobozia, Adrian Mocioniu, a înmânat celor doi
protagoniști câte o diplomă de excelență. A fost continuat și proiectul Caravana ,,ZILELE
FILMULUI ROMÂNESC”.
În anul 2017, la proiecțiile de film cinematografic în sala Casei de Cultură au fost prezenți 7302
spectatori, fiind organizate 121 spectacole.
O altă manifestare de interes județean, ,,LA CASA TUDORII”, devenită tradițională, a oferit
prilejul participării municipiului Slobozia prin susținerea unui program artistic, dar și la concursul
de artă culinară, printr-un parteneriat D.M.C.I.S.T. cu S.P.A.S. Slobozia.
Cea mai amplă şi complexă manifestare cultural-artistică și sportivă, care a avut loc în anul
2017, ,,Sărbătorile Municipiului Slobozia”, ediţia a XVII-a, s-a bucurat, ca de obicei, de cea mai
largă audienţă a unei manifestări organizate la Slobozia. Conform programului manifestărilor,
,,Nunta de aur” a fost capul de afiș al celei de-a doua zile, eveniment de excepție pentru familiile
care au împlinit 50 de ani de căsnicie, dar și pentru comunitatea din care fac parte, s-a desfăşurat
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conform tradiției la români. Cu multe emoții, după un nou 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, masa festivă,
organizată până la cele mai mici detalii, cu surprize dintre cele mai plăcute, le-au făcut acestor
familii o zi specială, o sărbătoare cu adevărat de neuitat .
Ziua „Înălţării Domnului”, patronul spiritual al municipiului Slobozia, este debutul de drept al
,,Sărbătorilor Municipiului Slobozia”, în aceeași zi fiind celebrată ,,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.
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
Expoziţia-concurs de pictură și colaje ,,Înălţarea lui Hristos!”, cu participarea preșcolarilor de la
Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Slobozia, a altor grădinițe din județ și din țară, cele mai
bune lucrări fiind premiate (Concursul Național de Artă Plastică pentru Preșcolari).
Manifestările au continuat la Casa de cultură, printr-o ședință festivă a Consiliului local, prilej
de premiere a elevilor şi profesorilor, care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi
concursurile naţionale în ultimul an, constituindu-se într-un semn al recunoștinței și respectului
comunității pentru tot ce au reprezentat și reprezintă pentru cetatea noastră. Sub genericul
SLOBOZIA ÎN SĂRBĂTOARE, în ziua de vineri, parada, desfăşurată de la Stadionul Municipal
până la scena amplasată în zona Bazinul Olimpic, s-a bucurat, ca de obicei de o atenție deosebită
din partea slobozenilor, evenimentul atrăgând un numeros public pe traseu: B-dul Matei Basarab,
Cosminului, Unirii, Ardealului, Ialomiței. Spectacolul susţinut de ansambluri folclorice din șase
ţări: POLONIA, MUNTENEGRU, TURCIA, MACEDONIA, BULGARIA (Razgrad și Silistra) și
ROMÂNIA, precum și programul invitatului de onoare al zilei, PETRICĂ MÂȚU STOIAN, au făcut
ca spaţiile din zona scenei să devină neîncăpătoare, iubitorii de folclor bucurându-se de calitatea
programelor și diversitatea costumelor.
Concursul de Interpretare Vocală pentru Copii ,,STELUŢE PE PORTATIV”, ajuns la cea de-a
IX-a ediție, a avut loc la Casa Municipală de Cultură. Gala laureaţilor, desfăşurată pe scena
amenajată în zona Bazinului Olimpic, a constituit un moment de mare atracție al serii de sâmbătă,
micuții interpreți făcând dovada unor reale calități interpretative. Spectacolul, prezentat de Andrei
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Ștefănescu, a fost completat de programele susținute de TEENS BAND, CLAUDIA PAVEL, MAXIM
și DELIA.
În deschiderea ultimului act al sărbătorilor, după demonstrații ale membrilor unor cluburi
sportive slobozene, au fost premiați câștigătorii concursurilor sportive desfășurate în cadrul Zilelor
Municipiului Slobozia, la festivitate participând primarul municipiului. MISS SLOBOZIA 2017,
cea mai atractivă manifestare a ultimei zile, s-a bucurat, ca de obicei, de un larg și viu interes.
Invitații serii au fost două trupe din Bulgaria, LOS COYOTES și RIVER TROLLS, precum și
îndrăgita trupă din Basarabia, ZDOB și ZDUB.
3. ÎNVĂȚĂMÂNT
În decursul al anului 2017, 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”.
Cu ocazia Zilei Francofoniei a fost organizat și s-a desfasurat Festivalul Județean de Teatru
Francofon. Trebuie menţionat Festivalul Interjudeţean de Teatru Francofon ,,Le Francophile”,
ajuns la cea de-a XIV-a ediție.
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
asemenea, spectacole cu ocazia zilei şcolii sau 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 din foaierul Casei de Cultură.
,,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, atât în incinta Stadionului Municipal, pe pista de
Karting a Palatului Copiilor, cât și în Parcul Tineretului, toţi participanţii fiind recompensaţi cu
dulciuri, diplome şi cupe pentru câştigători.
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4. 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 2017, în organizarea D.M.C.I.S.T. l-a constituit
Turneul de Tenis al Municipiului Slobozia, memorial ,,Ioan Pinter”, ediția a XVII-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 către sportivi. 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 XI-a, care
s-a bucurat de o prezență destul de numeroasă, peste 200 de sportivi fiind prezenți la startul
probelor în această competiție.
Competiţii sportive de masă au fost organizate şi cu prilejul Sărbătorilor Municipiului Slobozia,
ediţia a XVII-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
din Complexul Sportiv Municipal Slobozia, 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, dar și din dorința de a demonstra calitățile care i-au consacrat.
O manifestare care a devenit 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.
5. TINERET
Activităţile cu tineretul au fost organizate în conformitate cu Calendarul anual al Consiliului
local al tinerilor: Ziua Tineretului, concursuri de dans, întreceri sportive, întâlniri cu tineri din
municipiul Silistra şi Veleş, 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, desfășurat la Pecs, în Ungaria, de unde s-au întors cu numeroase
premii, diploma obţinută fiind mărturie a aprecierii de care s-au bucurat tinerii ambasadori
slobozeni în Europa.
Schimburile culturale cu oraşele înfrăţite Veleş (Macedonia), Silistra și Razgrad (Bulgaria) au
continuat, tradiţional, participând de o parte şi de cealaltă la evenimentele importante ale
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comunităţilor.
Bugetul de cheltuieli, defalcat pe programe
Programul
Cultură, învățământ, sport
Tineret
Total

Buget 2017

Executat

622.350 lei

610.773 lei

10.000 lei

2481 lei

632.350 lei

613.254 lei

6. PARTENERIATE
 Concursul regional de matematică ,,GHEORGHE MIHOC”. Parteneri: Colegiul Național
,,Mihai Viteazul” Slobozia, Societatea de Științe Matematice din România – Filiala
Ialomița, U.A.T. Municipiul Slobozia;
 Concursul județean de folclor pentru copii ,,GRÂUȘOR DIN BĂRĂGAN” Parteneri: Palatul
Copiilor Slobozia, alte instituții locale și județene;
 Concursul interjudețean de dans modern și dans popular ,,MAGIA DANSULUI”. Parteneri:
Palatul Copiilor Slobozia, alte instituții locale și județene;
 Festivalul-concurs de Interpretare Vocală pentru Copii ,,STELUŢE PE PORTATIV”.
Partener: Liceul de Arte ,,Ionel Perlea” Slobozia;
 Concursul interjudețean de muzică folk ,,BALADE DE PRIMĂVARĂ”. Parteneri: Palatul
Copiilor Slobozia, alte instituții locale și județene;
 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 Județean Ialomița și
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 ( Ziua Mamei, Ziua Voluntarului);
 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
XVII-a;
 Protocol de parteneriat încheiat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea
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Culturii Tradiționale Ialomița privind organizarea Festivalului Național de Folclor
,,DOINA BĂRĂGANULUI”, ediția a III-a;
 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. Partener: A.
P. M. Ialomița;
 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, dedicată CENTENARULUI ROMÂNIEI;
 Parteneriat cu Crucea Roșie Ialomița privind organizarea unui spectacol caritabil pentru
strângere de fonduri în preajma Sărbătorilor de iarnă;
 ,,Târgul Apicol” – manifestare internațională – organizator: S.C. Servicii Publice S.R.L.
Slobozia;
 ,,Zilele Recoltei” - manifestare organizată în parteneriat cu S.C. Servicii Publice S.R.L.
Slobozia;
 ,,E vremea colindelor” – spectacol de colinde și obiceiuri de iarnă în parteneriat cu
Protopopiatul Slobozia;
 Parteneriat cu Belle Arti – Festivalul-concurs de interpretare vocală: ROMANIAN KIDS
MUSIC AWARDS – ediția I;
 ,,Stelele dansului” – concurs interjudețean de dans – Parteneri: Primăria Amara, Școala
Amara, Primăria Slobozia.
7. PROMOVAREA ÎN PRESĂ ȘI ÎN MEDIUL ONLINE
Rețelele de socializare au devenit in ultimii ani adevărate platforme de diseminare a
informației. Pagina de facebook a instituției, https://www.facebook.com/DMCIST, a cunoscut în
anul 2017 un traiect ascendent din punct de vedere al numărului de vizitatori și de vizualizări ale
materialelor de promovare.
Astfel, impactul postărilor a înregistrat o medie lunară de 570 de persoane în anul 2017,
pagina bucurându-se de peste 1.500 de urmăritori, potrivit statisticii facebook. De asemenea,
materialele video postate pe pagina acestei rețele au înregistrat peste 21.000 de vizualizări.
Putem afirma, așadar, că Direcția Municipală pentru Cultură, Învățământ, Sport și Tineret
Slobozia a devenit o prezență activă în mediul online destinat evenimentelor cultural-artistice. Un
impact benefic l-a avut promovarea activităţii noastre pe reţeaua de socializare facebook, unde au
fost postate comunicate de presă, fotografii și materiale video cu privire la evenimentele pe care le
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organizăm, precum şi imagini și ecouri de la cele desfășurate, unele chiar în timp real.
Menținerea unei relații corecte și de transparență cu mass-media locală a fost de asemenea o
prioritate pentru instituție. Postul local de televiziune, dar și portalele tv online, precum și presa
scrisă, au relatat aspecte de la cele mai importante manifestări care au avut loc la Casa
Municipală de Cultură sau de la evenimentele în care D.M.C.I.S.T. Slobozia s-a implicat.
8. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII
În strategia locală pentru anul 2017 au fost propuse

lucrări privind reabilitarea și

introducerea în circuitul cultural a Grădinii de Vară. Întrucât vechiul administrator nu ne-a predat
acest obiectiv, proiectul rămâne a fi demarat în anul 2018.
Un obiectiv important al activității Direcției Municipale pentru Cultură, Învățământ, Sport și
Tineret Slobozia este menținerea permanentă a legăturii cu comunitatea slobozeană, prin
mediatizarea activităților pe care le organizează.
Ca măsură directă pentru îmbunătăţirea promovării activităţilor este 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 a avut o contribuție importanată, a constituit un mijloc de promovare
a activității instituției noastre, alături de activitatea celorlalte direcții și servicii din cadrul U.A.T.
Municipiul Slobozia.
Vor fi continuate proiectele care s-au bucurat de o largă audiență și activă participare,
printre ele numărându-se Festivalul Romanian Kids Music Awards – ediția a II-a, Festivalul de
folclor ,,Ion Albeșteanu”, Concursul de matematică ,,Gheorghe Mihoc” ș.a.
Pentru anul 2018, ne-am propus înființarea unui cenaclu literar, care să coaguleze tinerii
creatori de literatură, având ca scop promovarea talentelor în domeniu.
Se vor identifica noi oportunități de colaborare cu alți operatori culturali (muzee, artiști,
ONG-uri, fundații), modalitate prin care ne dorim să continuăm lărgirea gamei de activități
propuse publicului din municipiul Slobozia. O prioritate pentru instituția noastră, în anul 2018, va
fi derularea manifestărilor dedicate CENTENARULUI ROMÂNIEI, precum și aniversarea a 50
de ani, de când Slobozia a devenit reședința județului Ialomița.
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