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RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI Dascilu PE ANUL 2018
privind starea economico socialS gi de rnediu a unitdlii administrativ -
teritoriale

Prezentul raport contine inforrnatii despre activitatea aparatului de
specialitate al Primarului si a serviciilor publice din subordinea acestuia, fara
personalitate juridica. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi
cetatenilor comunei o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a
trecut, asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii locale.
Asa cum am incercat in fiecare an, acest raport nu weau sa reprezinte doar un
act administrativ impersonal, ci sa fie un instrument de informare a cetatenilor
comunei cu privire la modul si eficienta rezolvarii treburilor publice, a actiunilor
intreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de indeplinire a obiectivelor
propuse pe principalele domenii de activitate, manifestandu-mi inca odata
deschiderea si transparenta fata de cetatean. Incercam sa imbunatatim in fiecare
an calitatea si eficienta muncii noastre.
Primarul reprezintd autoritatea executivd a Administra(iei Publice Locale,
activitatea sa fiind reglementatd prin Legea 21512001 a Administra{iei Publice
Locale, republicati cu modificarile gi completdrile ulterioare.
Relafia dintre primar, in calitate de autoritate executivd a Administrafiei Publice
Locale gi Consiliul Local, in calitatea sa de Autoritate Legislativa a

Administratiei Publice Locale, se defineqte prin modul de desfigurare a
qedinlelor ordinare gi extraordinare ale Consiliului Local, ale cirei date le
stabileqte primarul, convocdnd in acelaqi timp, consilierii locali la qedinlele
astfel stabilite, prin intermediul secretarului comunei Dascdlu, cu atributii
stabilite de lege in acest sens.

Primarul are dreptul de a inilia proiecte de hotir6re, participi la gedintele
Consiliului Local gi are dreptul sd iqi exprime punctul de vedere asupra tuturor
problemelor supuse dezbaterii, flra a avea drept de vot.
Primarul reprezinti comuna in relaliile cu alte autoriti(i publice, cu persoanele
fizice sau juridice romAne sau streine, precum gi in justilie.
Primarul este reprezentant al statului in localitatea in care a fost ales, prin
exercitarea atribufiilor de autoritate tutelari gi de ofi{er de stare civild, a
sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensdm6.nt, la



organizmea qi desfrgurarea alegerilor, la luarea misurilor de protec[ie civil6,
precum gi a altor atribu{ii stabilite prin lege. In aceastd calitate de reprezentant al
statului, primarul poate solicita Instituliei Prefectului 9i implicit serviciilor
deconcentrate, subordonate acesteia, aj utorul in cazuri ce nu pot fi solu{ionate
exclusiv prin intermediul aparatului propriu de specialitate.
Din punct de vedere economico-financiar, primarul intocmegte proiectul
bugetului local gi contul de incheiere al exerciliului bugetar gi Ie supune
aprobarii Consiliului Local. De asemenea, verificd, din oficiu sau la cerere,
incasarea qi cheltuirea sumelor din bugetul local gi comunicd cele constatate
Consiliului Local, exercitd funcfia de ordonator principal de credite gi rispunde
de inventarierea qi administrarea bunurilor care aparfin domeniului public qi

domeniului privat al comunei.
Astfel, bugetul de venituri gi cheltuieli al comunei Dascdlu aferent anului 2018,
venituri cu suma de 14.970.064lei si cheltuieli cu suma de 14.970.064 lei a fost
aprobat prin HCL nr. 5/07.03.2018.
In cursul anului s-au Iicut urmitoarele rectificiri de buget, prin adoptarea
hotir6rilor Consiliului Local Dascalu :

- HCL nr. 23126.09.2018 pentru rectificarea bugetului local de venituri qi

cheltuieli al comunei Dascdlu pentru anul 2018;

- HCL nr. 39121 .12.2018 pentru rectificarea bugetului local de venituri qi

cheltuieli al comunei Dasc5lu pentru anul 2018;
in temeiul art. 68 alin.l din Legea m.21512001,republicati in exercitarea
atribu{iilor sale, primarul emite dispozilii cu caracter normativ sau individual, iar
in cursul anului 2018, primarul comunei Dascdlu a emis un numdr de 102

dispozilii.
Referitor la rela(ia cu Consiliul Local, primarul asigurd aducerea la indeplinire a

hotdrArilor Consiliului Local. De asemenea, primarul poate propune Consiliului
Local consultarea popula{iei, prin referendum, cu privire la problemele locale de

interes deosebit pentru a lua misurile pentru organizarea acestei consultdri in
baza hot5rdrii consiliului 9i a condiliilor prevSzute de lege.
Prin grrja secretarului, s-au transmis in termenul legal actele normative emise de
primar qi Consiliul Local, in vederea exercitirii controlului de legalitate,
Institu[iei Prefectului - Judetul Ilfov.
In anul 2018 au avut loc un numir de l0 gedin{e ordinare, 1 qedinl5
extraordinard qi 1 qedinti de indat6. Consiliul Local Dascalu a adoptat in total
un numlr de 40 hotirdri, cu caracter normativ gi individual. Proiectele de
hotlr6re au fost ini(iate de primarul comunei Dascllu .

Au fost intocmite un numir de:
- l5 dosare alocalii de stat pentru copii
- 12 dosare de indemnizalii pentru creiterea copilului p6nd la doi ani.
Au fost reevaluate un numir de 26 dosare persoane cu handicap gradul mediu qi

accentuat (anchete sociale, intocmiri dosare, depuneri cu borderou la
D.G.A.S.P.C.Ilfov ).



S-au intocmit anchete sociale in vederea incredin(5rii copiilor la familiile cu
ac[iuni de divorf.
S-au intocmit anchete sociale la solicitarea unor institulii.
Compartirnentul de asistenti socialA:
Pe parcursul anului 2018 compartimentul de asistenlI sociald a desftgurat
urmdtoarele activitlil :

Au fost intocmite un numdr de

- I dosar nou de ajutor social
Au fost verificate qi gestionate (anchete sociale, suspenddri, modificdri) la
5 dosare de ajutor social

- in plata 2 dosare
S-a intocmit lunar raportul statistic pentru AJPIS Ilfov , ITM Ilfov, AJOFM

Ilfov .

-S-a intocmit statul de plata pentru 3 persoane benehciare de ajutor pentru
incdLlzire, Legea 4 1 6/200 1

-S-a intocmit lunar tabelul cu orele muncd care trebuie prestate de beneficiarii de

ajutor social ( 4 persoane)
-S-au verificat persoanele care nu au efectuat orele de munci gi le-am propus
pentru suspendare
-S-au efectuat anchetele sociale pentru persoanele cu handicap gradul ,,grav" gi

pentru asistenlii personali ai acestora.
-S-au pldtit ajutoarele de incdlzire pentru beneficiarii de ajutor social
-conform dispoziliilor instanlei un numir de 2 persoane au desfrgurat muncl in
folosul comunitilii.
Compartimentul Taxe qi impozite
-S-a asigurat incasarea impozitelor si taxelor locale de la populatia din
localitatile DascSIu, Gagu, Creafa, Runcu ;

-S-a urmarit incasarea tuturor veniturilor la bugetul local;
-S-au intocmit foile de vdrsimdnt pentru depunerea sumelor incasate la
Trezoreria Ilfov
-S-a intocmit CEC-ul pentru ridicarea diferitelor sume din Trezorerie gi s-au
plitit sumele ridicate.
Prin intermediul compartimentului de stare civili din cadrul Primdriei comunei
Dascilu au fost intocmite
60 de acte din care 18 de casitorie, 3 de nastere,0 de divort qi 39 de deces. Au

fost eliberate un numir de I 5 extrase de uz oficial pentru Judecltorie, Notari
Publici, Poli(ie, Parchet.
Compartimentul Administrativ,din cadrul Prim5riei comunei DascSlu , a
desfbgurat urmltoarea activitate in anul 2018:
S-a asigurat curdfenia in localitatea Dascdlu , pe DJ 200, DJ 184 , DC 183

Dascdlu Runcu, DC 185 Dascilu -Creata, pe malurile canalelor, statii de
autobuze, etc.



- S-a verificat consumul de combustibil pentru a nu fi dep6gitd limita stabilitl de
lege;

S-a coordonat activitatea de transport din cadrul Primariei comunei Dascdlu

- S-a asigurat intre{inerea gi verificarea autoturismelor gi utilajelor pentru a
functiona in condilii normale;

- S-a pus la dispozilia personalului responsabil cu curiJenia, materialele
necesare intre{inerii sediului Primlriei comunei Dascdlu precum qi in sediul
Scolii Dascalu, Gradinita nr. I Dascilu gi Gradinila nr. 2 Gagu ;

Din punct de vedere edilitar qi gospodiresc, primarul ia misuri pentru elaborarea
planului urbanistic general al localitAlii gi il supune aprobdrii Consiliului Local
asigurdnd respectarea prevederilor acestuia, precum gi ale planurilor urbanistice
zonale.
Organizeazd, evidenta lucririlor de construc(ii din localitate, asigurd intre(inerea
gi reabilitarea drumurilor publice, proprietatea localititii, instalarea semnelor de

circulalie rutier6, desflqurarea normali a traficului rutier qi pietonal, conform
legii .

In anul 2018, prin Programul Nalional de Dezvoltare Locald, a fost incheiat cu
MDRAP contract de finantare pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea
infrastructurii rutiere de interes local in comuna Dascalu, judetul Ilfov".
In urma licitatiei a fost incheiat Contractul de servicii gi lucrdri nr.
6602127 .12.20 I 8 : Servicii de proiectare la faza pr oiect tehnic, detalii de
execufie, caiete de sarcini, documenta{ie tehnica autoriza{ie de construire,
verificare tehnica a proiectului tehnic, servicii de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe toatd perioada de execulie a lucrdrilor si execulie lucrdri pentru
obiectirul de investitii ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in
comuna Dascalu, judetul Ilfov"
Executant: Asocierea S.C. CONI S.R.L. S.C. ACVI STAR CONSTRUCT
S.R.L. _ S.C. OMG CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Investitia consta in modernizarea unnatoarelor strazi din comuna Dascalu
judetul Ilfov:
SAT DASCALU
Strada Dc 183 Runcu -2.200 m
Strada Calarasi - 763,88 m;
SAT CREATA
Strada Carpati - 926.00 m;
Strada Ciucas - 383,00 m;
Strada Ceahlau - 96,00 m;
Strada Fagaras - 400,00 m;
Strada Oituz I - 812,50 m;
Strada Oituz 2 - 198,00 m;
Strada Parang - 200,00 m;



In anul 2018, compartimentul de urbanism qi administrarea domeniului public ai
privat din cadrul PrimdLriei comunei Dascdlu a desfdgurat urmdtoarele activitAfl
specifice:
-Au fost emise 60 autoriza(ii de construire.
-Au fost receptionate 30 constructii .

-Au fost emise 136 certificate de urbanism.
-Au fost emise 22 avize de principiu.
-Au fost intocmite procesele-verbale de recep{ie pentru lucririle finalizate qi

regulariziri de taxd pentru taxa de autorizare a acestor lucriri,
-S-au eliberat certificate de edificare a construcliei in vederea inscrierii acesteia
in Cartea Funciar5;
-S-au eliberat certificate de nomenclatura stradali;
-S-au intocmit rapoartele statistice specifi ce cornpartimentului (lunare,
trimestriale gi anuale) in vederea comunicirii la Directia Jude{eand de Statisticii
Ilfov .

-S-au intocmit situalii lunare gi trirnestriale in vederea comunicf,rii acestora la
Inspectoratul Jude{ean in Construc{ii Ilfov;
-Solutionarea adreselor transmise de diferite institulii;
-Solu(ionarea cererilor, sesizdrilor gi reclama{iilor formulate de citre ceta{eni;
-Inventarierea bunurilor apa(indnd domeniului public qi domeniului privat;
-Urmdrirea derularii contractelor de lucrari qi a contractelor de prestdri servicii;
in anul 2018 Au mai fost desligurate urmdtoarele activititi:

s- a intocmit raportul anual de perfec{ionare profesionali a funclionarilor
publici,

- s-a intocmit raportul privind respectarea normelor de conduiti de cdtre
func{ionarii publici gi implementarea procedurilor disciplinare;

s-au modificat gi actualizat figele de post a unor angaja(i din cadru1 Primariei
comunei Dascilu ;

s-a actualizat Regulamentul de organizare gi funclionare a aparatului de
specialitate al primarului comunei Dascilu .

Compartimentul agricol din cadrul primiriei Dascdlu are ca activitate tinerea la
zi a evidentelor agricole, pe proprietari gi categorii de folosinl5 a terenurilor,
reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole gi forestiere, atdt
pentru persoanele fizice cAt qi pentru persoanele juridice.
In acest sens, in anul 2018 compartimentul agricol a desf5gurat urmdtoarele
activitAti specifice:

- Completarea, pentru anii 2015-2019, registre agricole, pentru toate localitdlile
componente ale comunei, potrivit OG privind registrul agricol nr. 28/2008, a
urmitoarelor date: componen{a gospodiriei, terenuri in proprietate, modul de

utilizare a suprafelei agricole pe raza localitdtii, pomi fructiferi (in livezi gi

rizleli), suprafete amenajate pentru irigat, anirnale domestice (situalia la
inceputul anului), evolutia animalelor in cursul anului, utilaje 9i instalalii
agricole gi mijloace de transport existente, construc{ii pe ruza localitafli;



- Au fost eliberate un numlr de 32 atestate de producdtor qi 37 carnete de
comercializare , pentru fiecare carnet intocmindu-se $i proces verbal cu
suprafefele cultivate gi destinate comercializArii;

- Eliberarea de adeverinle din registru agricol pentru obtinerea ajutorului de
incdlzire, ajutor social, burse gcolare, persoane cu handicap, adeverinte pentru
calcularea impozitului pe venit, adeverinle pentru subvenJiile din agriculturd;

- Au fost ajutali 9i indruma{i de{inatorii de terenuri (fermieri) pentru
identificarea blocurilor fizice (parcele) in vederea depunerii cererilor pentru
schemele de sprijin pe suprafa{5, la APIA Ilfov
- Au fost inregistrate un numdr de 144 contracte de arendd qi acte adilionale in
registrul special,

- S-au completat rapoartele statistice specifice compartimentului gi s-au efectuat
sondaje statistice in agriculturd;

Verificarea planurilor parcelare in vederea intabulirii in cartea funciarl a
terenurilor agricole din titlurile de proprietate pentru avizarea acestora de cdtre
primar;
Agadar, inaintea cerin[ei impuse de lege, std datoria mea morali de a aduce la
cunogtin[a cet6(enilor activitatea desfrguratd impreunl cu intreg aparatul
Primdriei Dascllu , iar raportul este o radiografie fideld a realizdrilor qi a
folosirii banilor publici, realizarea programului propus fiind adepta transparenfei
totale.
Nu am scipat qi nu voi scipa din vedere solicitudinea, promptitudinea qi

profesionalismul funcfionarului public qi totodatd receptivitatea la toate
propunerile cetd{enilor qi la actul decizional.
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