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RAPORTUL PRIMARULUI
CU PRIVIRE LA STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
A COMUNEI PERŞINARI PE ANUL 2012

Anul 2012 putem spune că a fost pentru comuna Perşinari un an de criză, un an dificil din punct
de vedere financiar, cu destul de puţine investiţii pentru locuitorii comunei noastre.
Prevederile bugetare pe anul 2012 au fost de 2.019.000 lei.
Trebuie menţionat că la nivelul anului 2012, investiţiile au fost destul de reduse, datorită lipsei de
fonduri, fiind încheiate numai contracte de strictă necesitate, cum ar fi furnizarea serviciilor de Internet,
furnizarea de produse informatice şi programe informatice pentru contabilitate, impozite şi taxe şi
registru agricol, asigurarea întreţinerii şi a deszăpezirii drumurilor comunale, asigurarea service-ului, a
materialelor şi a manoperei pentru iluminatul public stradal, achiziţionarea de lemne de foc.De
asemenea, au fost încheiat contracte pentru recondiţionarea mobilierului existent pentru Primăria
Perşinari, cât şi pentru Biblioteca comunei Perşinari, iar ca principală realizare, a fost elaborată
documentaţia tehnică (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, caiet de sarcini pentru realizarea unei
investiţii de importanţă majoră pentru comună, şi anume „Modernizare străzi , prin asfaltare în comuna
Perşinari”, investiţie care este foarte aproape de concretizare în primăvara acestui an, după aprobarea
bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Perşinari.
Serviciul de salubritate şi în anul 2012 a fost prestat de firma SC SUPERCOM SA Târgovişte,
unitate specilizată în ridicarea, transportarea şi depozitarea resturilor menajere la gropile de gunoi, prin
intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării,
prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, la acest moment încă există deficienţe şi
nemulţumiri ale locuitorilor în ce priveşte prestarea acestui serviciu, dar persoanele responsabile cu buna
funcţionare a colaborării cu instituţia mai sus-menţionată depun eforturi pentru a îmbunătăţirea acestui
serviciu din toate punctele de vedere.
În ceea ce priveşte colectarea impozitelor şi taxelor locale, atât la persoanele fizice, cât şi
juridice, gradul de colectare a fost mai redus pentru anul 2012.
Din totalul de 939 de poziţii de rol înscrise, din care 90 poziţii străinaşi, au fost achitate
aproximativ 60%, un procent mai scăzut faţă de 2011, având în vedere şi faptul că veniturile locuitorilor
au mai scăzut din cauza crizei economice traversate.
Pentru anul 2012, veniturile totale au fost în sumă de 1.836.459 lei, din care:
-venituri -435.497 lei
-sume defalcate din TVA- 1.085.189 lei
-sume defalcate din impozit şi venituri- 310.986 lei
-subvenţii de la bugetul de stat- 4.784 lei.
Raportat la această perioadă, cheltuielile însumează 1.828.747 lei, cheltuiţi după cum urmează:
-pentru administraţia locală- 517.578 lei, din care:
-cheltuieli personal- 298.210 lei
-cheltuieli materiale- 200.210 lei
-cheltuieli de investitii-18.848 lei
-ordine şi siguranţă naţională- 898 lei
-învăţământ- 594.598 lei, din care:
- cheltuieli de personal- 478.217 lei
-cheltuieli materiale- 101.381 lei
-cheltuieli de investiţii- 15.000 lei
-alte servicii publice generale-37.179 lei
-cultură, recreere şi religie- 118.218 lei, din care:
-cheltuieli de personal- 14.823 lei
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cheltuieli materiale- 72.812 lei
-cheltuieli de investiţii- 7.774 lei
-alte cheltuieli-22.809 lei
-asigurări şi asistenţă socială- 208.656 lei, din care:
-asistenţă socială- 208.656 lei
-dezvoltare publică- 230.176 lei, din care:
- cheltuieli materiale- 79.978 lei
-cheltuieli de investiţii- 150.198 lei
-transporturi- 93.072 lei, din care:
- cheltuieli materiale- 33.143 lei
-cheltuieli de investiţii- 59.929 lei
-protectia mediului- 28.372 lei
-cheltuieli materiale- 28.372 lei.
Toate aceste sume au acoperit la zi cheltuielile de personal şi materiale, de asemenea s-au achitat
la zi cheltuielile legate de iluminatul public, telefoane, materiale didactice şi materiale de curăţenie.
Agricultura reprezintă principala ocupaţie a locuitorilor comunei noastre, suprafaţa totală a
comunei noastre este de 1624 ha, din care:
-teren arabil -1106 ha
-păşuni- 195 ha
-teren intravilan-123 ha.
-teren necultivat- 200 ha
Situaţia efectivelor de animale, pe specii, pe anul 2012 este următorul:
-total bovine adulte-75
-vaci-62
-bovine sub 1 an-40
-cabaline-42
-porcine-1400
-familii de albine-280
În anul 2012 s-au cultivat de către producătorii particulari:
-grâu-290 ha, porumb-180 ha, orzoaică-27 ha, ovăz-120 ha, cartofi-30 ha, legume-21 ha, furaje-130 ha.
În anul 2012 s-a continuat ţinerea la zi a registrelor agricole în ceea ce priveşte componenţa
gospodăriilor, modul de utilizare a suprafeţelor de terenuri, evoluţia efectivelor de animale, s-au operat
peste 12 acte de vânzare-cumpărare, succesiuni, donaţii privind circuitul civil al terenurilor şi
construcţiilor.
În acest an s-au eliberat un număr de 163 de certificate de producător agricol, 1 bilet de
proprietate pentru animale, pentru valorificarea acestora în oboare sau în abatoare.
În domeniul urbanismului şi a respectării Legii nr. 50/1999, cu modificările şi completările
ulterioare, a existat o preocupare permanentă din partea autorităţilor locale, şi în special a
compartimentului de specialitate.
În acest an au fost emise următoarele acte:
- 39 de certificate de urbanism,
- 14 de autorizaţii de construire,
- 8 autorizaţii de demolare.
Activitatea de stare civilă pe anul 2012 s-a desfăşurat în condiţii bune, răspunzând tuturor
solicitărilor cetăţenilor din comuna noastră.
După cum se cunoaşte, activitatea de stare civilă înregistrează evenimentele principale ale
vieţii:naştere, căsătorie, deces.
În acest an, compartimentul de stare civilă a eliberat, operat şi înregistrat următoarele
documente:
-acte de naştere- 7
-acte de căsătorie- 9
-acte de deces- 29
-certificate de naştere- 21
-certificate de căsătorie- 11
-certificate de deces- 33
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-menţiuni operate- 90
-livrete de familie- 27
-acte eliberate pentru dezbaterea succesiunii-38
-răspunsuri la diferite organe ale statului- 30
-dosare arhivate- dosare numerotate şi certificate- 60
-divorţuri pe cale administrativă-1
În compartimentul secretariat, relaţii cu publicul şi asistenţă socială activitatea s-a desfăşurat
în condiţii bune.
Astfel, au fost înregistrate un număr de 9660 acte, s-au eliberat 420 adeverinţe pentru locuitorii
comunei Perşinari şi 8 adeverinţe pentru vechime în CAP şi acte de înstrăinare.
În acest an au fost emise 205 dispoziţii de către primarul localităţii, s-au adoptat 53 de hotărâri
de către Consiliul Local al comunei Perşinari, iar pe fondul instanţelor judecătoreşti au existat circa 6
litigii mai complexe, în care Consiliul Local Perşinari/comuna Perşinari sau Comisia Locală de Fond
Funciar au fost părţi în diverse procese.
Avem în plată conform Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, un număr
de 14 dosare de ajutor social, au fost înregistrate un număr de 34 cereri pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinţei pentru lunile noiembrie 2012-martie 2013.
Au fost întocmite următoarele dosare de alocaţii:
- 12 dosare de alocaţii de stat
- 6 dosare de alocaţii de susţinere a familiei
- 3 dosare pentru creştere copil până la vârsta de 2 ani.
Au fost primite în audienţă 183 persoane programate de către primarul, viceprimarul şi
secretarul localităţii pentru diferite probleme personale asistenţă socială, ordine publică, urbanism,
stare civilă şi fond funciar.
Ordinea publică s-a realizat la nivelul comunei Perşinari şi în anul 2012 prin serviciul de pază
proprie, serviciu care are în subordine un număr de 3 angajaţi, acest serviciu fiind îndrumat şi coordonat
de organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie Perşinari.
Activitatea de sănătate publică se desfăşoară prin Dispensarul Comunal Perşinari.În comuna
noastră sunt în prezent 3 medici, din care 2 medici –medicina familiei şi un medic stomatolog şi trei
asistenţi medicali.
În anul 2012 s-au efectuat consultaţii, vaccinuri epidemiologice la şcoală şi grădiniţă, s-au
efectuat vizite la domiciliu şi tratamente în cadrul dispensarului medical.
De asemenea, în cadrul Dispensarului Perşinari se află o farmacie umană, care asigură necesarul
de medicamente pentru cetăţenii din comună.
În ceea ce priveşte activitatea cultelor, la nivelul comunei noastre există două biserici: una
creştin-ortodoxă şi una a Cultului Adventist, cărora primarul şi Consiliul Local Perşinari le-au acordat o
atenţie deosebită.
Anul 2012 a reprezentat un an foarte dificil, din punct de vedere financiar, cu destul de puţine
realizări efective, a fost anul în care s-au desfăşurat alegerile locale pentru funcţiile de primar şi
consilieri locali, consilieri alături de care sperăm să desfăşurăm o activitate fructuoasă şi să contribuim
într-o măsură cât mai mare la dezvoltarea comunei Perşinari şi la asigurarea unui climat cât mai
favorabil pentru locuitorii ei.
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