
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND 

STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE 

MEDIU A COMUNEI DOLJEȘTI, PE 

ANUL 2021 

  



 
 

 

Cuprins 
 

Cuvânt înainte ............................................................................................................................ 2 

Viceprimarul Comunei Doljești ................................................................................................. 3 

Secretar General al Comunei Doljești ........................................................................................ 4 

Compartiment Resurse Umane ................................................................................................... 6 

Compartiment Contabilitate – Buget .......................................................................................... 9 

Compartiment Impozite și Taxe ............................................................................................... 14 

Compartimentul Registru Agricol ............................................................................................ 16 

Compartimentul cadastru, fond funciar,  domeniul public și privat ......................................... 18 

Compartimentului de  Achiziții Publice – Investiții ................................................................. 19 

Compartimentul  Urbanism ...................................................................................................... 22 

Compartimentul de Asistență Socială, Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului ........... 23 

Consilierul personal al primarului ............................................................................................ 29 

Biblioteca din Comuna Doljeşti ............................................................................................... 31 

Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență Doljești ....................................................... 33 

 

 



2 
 

Cuvânt înainte 

 

Stimați cetățeni,  

 

Anul 2021 va rămâne în istorie ca unul dintre cei mai dificili ani prin care a trecut România 

și restul lumii în ultimele decenii. Situația nu a fost ușoară nici pentru comuna noastră, iar 

provocările venite odată cu pandemia ne-au schimbat ireversibil viața fiecăruia dintre noi. Vreau 

să vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o! Vă mărturisesc că 

încrederea voastră mă responsabilizează în totalitate, mai ales având în vedere perioada incertă în 

care am fost ales să administrez comuna noastră. Pentru anul 2022 vă doresc fiecăruia în parte 

sănătate, belșug și bună înțelegere alături de cei dragi și, nu în ultimul rând, putere de muncă! 

În conformitate cu prevederile art. 2 55, alin.(3), lit. (a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ și art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare, va prezint Raportul cu privire la 

starea economica, sociala si de mediu a comunei Doljești, raport ce pune la dispozitia 

dumneavoastra date concrete despre activitatea desfasurata de executivul primariei, modul cum 

au fost cheltuiți banii publici, cum au fost duse la îndeplinire obiectivele propuse în anul 

anterior si rezolvate problemele cornunității. 

Acest raport anual cumuleaza rapoartele de activitate pe anul 2021 ale compartimentelor 

funcționale ale aparatului de specialitate al primarului, evidențiind cu precadere obiectivele de 

activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, respectiv ducerea la îndeplinire a 

hotărârilor consiliului local si a dispozițiilor emise de primar. 

Preocuparea primarului, viceprimarului, dar și a celoralalți angajați din cadrul 

Primăriei Doljești a fost asigurarea bunăstării cetățenilor, rezolvând problemele acestora 

în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. A existat și există o bună 

colabprare cu instituțiile publice locale, județene dar și cu întreprinzătorii de pe raza 

comunei. 

Pe întreg parcursul anului atenția noastră s-a îndreptat spre dezvoltarea comunității. În acest 

sens au fost identificate proiecte și au fost atrase fonduri necesare implementării proiectelor. 

Acest raport reprezintă o analiză, o sinteză a întregii activități a tuturor compartimentelor 

existente în cadrul Primăriei Doljești, analiză ce vă este expusă în continuare pentru a cunoaște și 

a fi informați corect cu privire  la activitatea desfășurată în anul 2021. 

 

Cu stimă, 

 

Primarul Comunei Doljești, 

Albert Lungu 
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Viceprimarul Comunei Doljești 
 

În anul 2021, activitatea viceprimarului s-a desfășurat având la bază atribuțiile stabilite 

prin dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și a celorlalte acte 

normative în vigoare.     

   Prin activitatea desfășurată de către viceprimarii comunei Doljești a existat permanent o 

bună comunicare cu cetățenii, asigurându-se bunăstarea comunei și a cetățenilor. 

Printreactivitățile descfășurate amintim:  

- Coordonarea și programarea lucrărilor prevăzute în HCL privind lucrările realizate de 

beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată, dar și 

coordonarea activității persoanelor care sunt obligate la prestarea unei activități în folosul 

comunității. 

- Coordonarea unei mai bune gospodăriri și curățenie a comunei prin urmatoarele actiuni: 

acțiuni de salubrizare în zonele cu probleme de pe raza comunei, asigurarea functionarii 

sistemului de iluminat public, toaletare arbori, balastare, inventarierea și administrarea 

bunurilor care aparțin domeniului public, implicare în proiecte. 

Percepția generală este aceea ca viceprimarul trebuie să cunoască toate problemele 

localității, să se implice în rezolvarea acestora în limita atribuțiilor ce îi revin, iar rezultatele să 

fie la înălțimea așteptărilor.  
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Secretar General al Comunei Doljești 
 

Prin activitatea desfășurată de Secretarul General al Comunei Doljești, au fost îndeplinite 

o serie de atribuții.  

I. Conform  Ordonanței de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ: 

 Au fost asigurate procedurile de convocare a consiliului local, în termenul  stabilit de lege. În 

cursul anului 2021 Consiliul local Doljeşti s-a întrunit în 17 şedinţe din care 9 şedinţe 

ordinare, 4 extraordinare şi 4  şedinţe extraordinare convocate de îndată.  S-au adoptat 115 

hotărâri . 

 În cursul anului 2021 s-au emis 412  dispoziţii ale Primarului comunei Doljeşti. 

 S-a asigurat gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 

primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect.  

 S-a organizat arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor 

primarului. 

II. Conform prevederilor Legii 165/2013, privind masurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv 

in perioada regimului comunist in Romania. 

1. Activităţi realizate de specialiştii din aparatul de specialitate al primarului, membri sau 

nemembri ai comisiei locale pentru inventarierea terenurilor în vederea verificării tuturor 

anexelor validate de comisia judeţeană de fond funciar; 

2.Activităţi realizate în plenul comisiei locale pentru inventarierea terenurilor sau de 

ceilalţi membri ai comisiei (membrii comisiei locale s-a întrunit în scurte şedinţe de lucru în care 

au discutat problemele întâmpinate); 

III. Conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi 

completările ulterioare, în decursul anului 2021: 

- s-au întocmit  35 acte de naştere toate având la bază documentaţii de avizare  a 

transcrierilor, 44 acte de căsătorie din care 6 transcrieri şi 70 acte de deces din acestea 

patru fiind transcrieri. 

- s-au eliberat, în urma solicitărilor, 117 certificate de naştere, 76 certificate de căsătorie şi  

99 certificate de deces. 

- s-au înaintat borderourile cu buletinele de identitate, certificatele de stare civila completate 

greşit si anulate, buletinele statistice de naştere, căsătorie, deces, comunicările de modificare;  

- s-au efectuat rectificări ale actelor de stare civilă.  

- s-au înscris menţiuni, în condiţiile legii, pe marginea actelor de stare civilă aflate la păstrare. 

- s-au eliberat extrase de pe actele de stare civilă; 

- s-au preluat, înregistrat, atribuit și înscris coduri numerice personale precalculate. 

- s-a ținut evidenţa registrului de intrare ieşire a corespondentei de stare civila; 

- s-au asigurat lucrările necesare deschiderii procedurii succesorale;( în cursul anului 2021 s-

au eliberat 68 de sesizări de deschidere a procedurii succesorale) 

IV. Conform Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII – secretarul 

comunei Doljești s-a preocupat de întocmirea dispoziţiilor privind numirea, suspendarea, 

modificarea raporturilor de serviciu si de munca ale personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Doljeşti și de completarea la zi a registrului general de 

evidenta al funcţionarilor publici, cat si REVISALUL. 
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V. Conform Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare, s-a asigurat ţinerea evidenţei tuturor documentelor intrate, a celor 

întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii;s-au întocmit, împreună cu 

comisia de selecţionare a nomenclatorului arhivistic pentru documentele proprii;s-au inventariat 

documentele proprii și s-au eliberat, în condiţiile prevăzute de lege, certificate, dovezi, 

adeverinţe la solicitarea persoanelor îndreptăţite  şi le semnează alături de primar; 
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Compartiment Resurse Umane 
 

Activitatea de resurse umane din cadrul aparatului administrativ al comunei a 

constat în gestionarea resurselor umane, a funcționarilor publici prin ținerea evidenței 

acestora potrivit  formatului stabilit de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi 

transmiterii către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a tuturor informaţiilor cuprinse în 

evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul acestora, conform machetelor 

elaborate de către A.N.F.P.  

Compartimentul resurse umane și secretarul comunei Doljești au elaborat Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, regulament prezentat Consiliului Local 

al Comunei Doljești, spre aprobare, a fost elaborată organigrama şi statul de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului.  

Au fost întocmite lucrările necesare pentru numirea în funcţii publice, încetarea 

raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, numirea temporară şi desfacerea contractelor de 

muncă, planificarea concediului de odihnă, planul anual de perfecționare profesională a 

funcționarilor publici pentru personalul din aparatul de specialitate, funcţionari publici, personal 

contractual (informare, referat de aprobare şi dispoziţie).  

În activitatea compartimentului resurse umane s-au desfășurat următoarele activități: 

- elaborarea codului de etică și de conduită profesională al funcționarilor publici și al 

personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Doljești, conform Dispoziției primarului 

Nr.117 din 17 martie 2021; 

- lista funcțiilor /posturilor ocupate din cadrul Primăriei Doljești ce intră în categoria 

personalului plătit din fonduri publice, a salariilor de bază, a sporurilor și a altor drepturi în bani, 

aflate în plată la data de 31.03.2021 și 30.09.2021, conform HCL nr.3 din 31 ianuarie 2019 

privind modificarea HCL nr.134 din 21 decembrie 2017. Publicare în baza art. 33 din Legea – 

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 - actualizarea componenței Comisiei de disciplină la nivelul Primăriei comunei Doljești, 

prin Dispoziția primarului Nr. 222 din 08.07.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153 

din 4 iunie 2021. 

- gestionare dosare profesionale, întocmire dispoziții de numire/ suspendare/ încetare/ 

reâncadrare/ modificare în/din funcție publică, întocmire situații, rapoarte la ANFP, operare în 

REVISAL a tuturor modificărilor intervenite întregului personal contractual angajat, verificarea 

valabilităţii certificatelor de încadrare în grad a asistenţilor personali conform Legii nr. 

448/2006; 

          Pe parcursul anului 2021, au fost organizate concursuri pentru ocuparea funcţiilor publice 

de execuție vacante din cadrul instituţiei noastre. Astfel, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

611/2008 – privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, a fost informată 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru organizarea a 3 concursuri pentru ocuparea 

următoarelor funcţii publice de execuție vacante:  

Nr. 

crt 

Compartimentul Funcția Număr 

candidați 

Perioada Observații 

 

 1. 

Compartiment urbanism, 

amenajarea teritoriului și 

 

Inspector debutant 

 

1 

 

19.04.2021 

Refuz numire în 

funcția publică 
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achiziții publice 

 2. Compartiment stare civilă 

și resurse umane 

Inspector debutant 1 11.05.2021 Concurs promovat 

 

3. 

Compartiment urbanism, 

amenajarea teritoriului și 

achiziții publice 

 

Inspector  

debutant 

 

1 

 

29.10.2021 

 

Concurs promovat 

 

          În urma acestor concursuri, au participat un număr de 3 candidaţi si au fost numite în 

funcţii publice un număr de 2 persoane.  

          De asemenea, a fost organizat concurs şi pentru ocuparea unui post vacant aferent 

personalului contractual din cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală 

după cum urmează: 

Nr. 

crt 

Compartimentul Funcția Număr 

candidați 

Perioada Observații 

 

1. 

Compartiment 

administrativ și 

gospodărire comunală 

 

Guard 

 

4 

 

23.03.2021 

Concurs 

promovat 

          În urma concursului, au participat un număr de 4 candidaţi dintre care unul a fost încadrat 

pe postul respectiv. 

          În cursul anului 2021, s-au organizat examene cu avizul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici care au 

îndeplinit condiţiile de participare, după cum urmează: 

Nr. 

Crt 

Compartimentul Funcția Număr 

candidați 

Perioada Observații 

 

1. 

Compartiment registru 

agricol, cadastru, fond 

funciar 

Inspector asistent  

1 

 

23.03.2021 

Examen 

promovat 

 

2. 

Compartiment asistență 

socială, protecția și 

promovarea drepturilor 

copilului 

 

Inspector asistent 

 

1 

 

08.06.2021 

 

Examen 

promovat 

                    La toate aceste concursuri Compartimentul Resurse Umane a asigurat: informarea, 

organizarea, supravegherea, întocmirea documentațiilor, demersurile de încadrare și integrare și 

alte aspect necesare privind organizarea concursurilor în condițiile legii. 

La nivelul Compartimentului Resurse Umane, a fost coordonată şi monitorizată 

activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, prin cursurile de formare și 

perfecţionare profesională, astfel că 2 dintre angajaţii instituţiei au urmat programe de formare și 

perfecţionare profesională după cum urmează: 

Nr. 

Crt 

Compartimentul Funcția Număr 

cursanți 

Perioada Observații 

 

1. 

Compartiment asistență 

socială, protecția și 

 

Inspector 

 

1 

16-19 septembrie 2021  

A.Co.R 
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promovarea drepturilor 

copilului 

principal România 

 

2. 

Compartiment stare civilă 

și resurse umane 

Inspector 

debutant 

1 08 decembrie 2021- 

februarie 2022 

Office 

Staff 2000 

 

În ceea ce privește asistenții personali ai persoanelor cu handicap din cadrul insituţiei 

noastre, în anul 2021 s-au efectuat următoarele: 

     - încadrări în funcția de asistenți personali ai persoanelor cu handicap – 8; 

     - încetări a contractului individual de muncă a asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap – 6. 

Au fost iniţiate următoarele dispoziţii, având ca obiect: 

- numirea în funcţii publice – 2; 

- numire îndrumători stagiu – 2; 

- promovarea în grad profesional a funcționarilor publici – 2; 

- constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor – 4; 

- constituirea comisiilor de examen de promovare în grad profesional – 2; 

- planul de perfecționare profesională al funcționarilor publici – 1; 

- actualizarea componenței Comisiei de disciplină – 1; 

- aprobarea codului de etică și de conduită profesională al F.P. și al personalului contractual – 1; 

- planificarea concediului de odihnă pe anul 2021 a salariaților – 1; 

- menținere în funcția publică peste vârsta standard de pensionare – 2;   

- monitorizarea situațiilor de pantouflage – 1; 

- implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese – 1; 

- încadrarea cu contract individual de muncă în funcții publice contractuale de execuție – 1;  

- încadrarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap – 8; 

- încetarea contractelor asistenților personali ai persoanelor cu handicap – 6; 

- majorarea salariilor de bază ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap – 2; 

- acordarea gradației de vechime în munca personalului contractual- 10. 

          Au fost înregistrate/ completate/ eliberate aproximativ: 

- 11 foi colective de prezenţă ale asistenților personali; 

- 116 cereri ale salariatilor: de concediu de odihnă, de adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi 

adeverinţe privind vechimea în muncă. 
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Compartiment Contabilitate – Buget 
 

Prin activitatea compartimentului Contabilitate-Buget, a fost întocmit proiectul 

bugetului local şi al bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli pe comună, pe cele două 

secţiuni (secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare). În bugetul centralizat se cuprind, 

pe lângă bugetul local şi bugetul de venituri şi cheltuieli din activităţile extrabugetare şi alte 

fonduri constituite potrivit legii. 

A fost analizată necesitatea şi oportunitatea rectificării bugetului propriu al comunei ori 

de cate ori s-a impus (HCL nr.48/28.05.2021; HCL nr.51/08.06.2021; HCL nr.59/30.07.2021; 

HCL nr.72/21.09.2021; HCL nr.93/04.11.2021; HCL nr.105/26.11.2021; HCL 

nr.109/15.12.2021; HCL nr.115/27.12.2021). De fiecare data cand s-a facut rectificarea bugetului 

acesta s-a transmis prin programul forexebug si la Ministerul Finantelor Publice pentru a primi 

aprobarea efectuarii cheltuielilor, si s-a depus letric la Administratia judeteana a Finantelor 

Publice si la Trezoreria Roman.  

          Conform art.49, alin(12) din Legea 273/2006 trimestrial se supune spre analiza si aprobare 

autoritatii deliberative, executia bugetelor proprii intocmind rapoarte  de specialitate privind 

aprobarea contului de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2020, conform HCL 

nr.9/29.01.2021, contului de executie pe trimestrul l 2021 aprobat prin HCL nr.38/23.04.2021 , 

contului de executie pe trimestrul ll aprobat prin HCL nr.54/30.07.2021, precum si contul de 

executie pe trim.lll conform HCL nr.85/28.10.2021. În continuare, sunt anexate contul de 

executie la venituri si cheltuieli pe anul 2021, precum si lista de investitii pe anul 2021. 

                                   CONT EXECUTIE VENITURI 2021 

Nr.crt DENUMIRE INDICATORI PREVEDERI 

BUGETARE 

DEFINITIVE 

    INCASARI                    

                                                                    

PROCENT 

% 

 TOTAL VENITURI 11.930.000 11.724.475,58 98,28 

1 Impozit trans.propr.imobiliare 2.000 4.350,00 217,5 

2 Cote defalcate din impozit venit 533.000 521.657,29 97,87 

3 Sume allocate din cote defalcate 1.195.000 1.179.345,00 98,69 

4 Impozit pe cladiri persoane fizice 142.000 128.811,00 90,71 

5 Impozit si taxe cladiri pers.juridice 20.000 17.292,00 86,46 

6 Impozit pe teren persoane fizice 151.000 106.855,00 70,76 

7 Impozit si taxa teren pers.juridice 2.000 1.270,00 63,50 

8 Impozit pe teren extravilan 155.000 129.914,00 83,82 

9 Sume def. TVA pt.ch.descentraliz. 2.161.000 2.151.872,00 99,58 

10 Sume def.TVA pt.echilibr.BL 5.174.000 5.174.000,00 100 

11 Impozit TMT persoane fizice 185.000 195.762,40 105,82 

12 Impozit TMT persoane juridice 49.000 37.320,20 76,16 

13 Taxe si tarife pt.elib.de licente 12.000 33.098,23 275,82 

14 Alte taxe pe utilizarea bunurilor 28.000 23.168,00 82,74 

15 Alte impozite si taxe 19.000 9.360,00 49,26 
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16 Venituri din concesiuni 17.000 15.868,19 93,34 

17 Venituri din prestari servicii 25.000 14.515,00 58,06 

18 Taxe extrajudiciare de timbru 20.000 12.375,00 61,87 

19 Venituri din amenzi si alte sanct. 185.000 167.540,21 90,56 

20 Taxe speciale 180.000 167.212,00 92,90 

21 Subventii pt. acordarea ajut.incalzire 590.000,00 553.632,00 93,84 

22 Finantare PNDL 914.000,00 909.142,56 99,47 

23 Sume primite ANCPI          171.000,00                              170.115,50            99,48 

                                                                                                                                                                 

                                                  CONT EXECUTIE CHELTUIELI 2021 

Nr. 

crt. 

 

COD Prevederi 

bugetare 

definitive 

PLATI  

EFECTUATE 

Procet 

realizat % 

 Total cheltuieli 2021 13.638.000,00 10.565.547,24 77,47 

 TOTAL CAPITOL 51.00 

ADMINISTRATIE 

2.706.000,00 2.189.523,52 80,91 

1 510000100000-cheltiueli personal 1.664.000,00 1.509.563,00 90,72 

2 510000200000-cheltuieli materiale 797.000,00 563.582,67 70,71 

3 510000550000-transferuri asociatii 

intercomunitare 

20.000,00 13.647,00 68,24 

4 510000590000-alte cheltuieli 95.000,00 39.657,00 41,74 

5 510000710000- cheltuieli de capital 130.000,00 71.935,85 55,34 

6 510000850000-plati efectuate in anii 

prece- 

Denti si recuperate in anul curent 

 -8.862,00  

 TOTAL CAPITOL 54.00 ALTE 

SERVICII PUBLICE 

GENERALE 

111.000,00 0,00  

7 540000500000 Fond de rezerva 

bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 

111.000,00 0,00  

 TOTAL CAPITOL 61.00 

ORDINE PUBLICA SI 

SIGURANTA NATIONALA 

209.000,00 162.935,24 77,96 

8 610000100000-cheltuieli personal 166.000,00 159.567,00 96,12 

9 610000200000- cheltuieli materiale 43.000,00 16.078,52 37,39 

10 610000850000-plati efectuate ani 

anteriori si recuperate an curent 

 - 12.710,28  

 TOTAL CAPITOL 65.00 

INVATAMANT 

1.811.000,00 1.295.886,29 71,56 

11 650000100000 – cheltuieli personal 50.000,00 50.000,00 100 
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12 650000200000- cheltuieli materiale 633.000,00 554.258,28 87,56 

13 650000570000- asistenta sociala 92.000,00 86.374,00 93,88 

14 650000580000- chelt.fd.europene 47.000,00 0,00  

15 650000590000- alte cheltuieli 

(burse) 

51.000,00 47.498,00 93,13 

16 650000710000-cheltuieli de capital 938.000,00 557.756,01 59,46 

 TOTAL CAPITOL 66.00 

SANATATE 

9.000,00 4.388,15 48,76 

17 660000200000 – cheltuieli materiale 9.000,00 4.388,15 48,76 

 TOTAL CAPITOL 67.00  

CULTURA, RECREERE SI 

RELIGIE 

786.000,00 503.412,34 64,05 

18 670000100000- cheltuieli personal 57.000,00 53.476,00 93,82 

19 670000200000- cheltuieli materiale 53.000,00 14.179,45 26,75 

20 670000590000- alte 

cheltuieli(sustinere culte) 

150.000,00 150.000,00 100 

21 670000710000 – cheltuieli capital 526.000,00 285.756,89 54,33 

 TOTAL CAPITOL 68.02 

ASISTENTA SOCIALA 

2.693.000,00 2.482.623,00 92,19 

22 680000100000- cheltuieli personal 1.383.000,00 1.252.799,00 90,59 

23 680000200000-cheltuieli materiale 30.000,00 0,00  

24 680000570000- cheltuieli 

asist.sociala 

1.240.000,00 1.189.824,00 89,66 

25 680000590000-alte cheltuieli 40.000,00 40.000,00 100 

 TOTAL CAPITOL 70.00 

SERVICII DE DEZVOLTARE 

PUBLICA 

509.000,00 457.375,52 89,86 

26 700000200000- cheltuieli materiale 194.000,00 169.530,72 87,39 

27 700000710000- cheltuieli de capital 315.000,00 287.844,80 91,38 

 TOTAL CAPITOL 74.00 

PROTECTIA MEDIULUI 

498.000,00 468.917,99 94,16 

28 740000200000-ch.materiale 498.000,00 468.917,99 94,16 

 TOTAL CAPITOL 84.00 

TRANSPORTURI 

4.306.000,00 3.000.485,19 69,68 

29 840000200000-ch.materiale 449.000,00 189.543,96 42,21 

30 840000710000 cheltuieli capital 3.857.000,00 2.820.941,23 73,14 

31 840000850000–plati efectuate in anii 

precedent si recuperate an curent 

 10.000,00  

LISTA INVESTITII 

AN 2021 

Nr. DENUMIREA CAPITOL CANTITATE VALOARE REALIZAT 
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crt. OBIECTIVULUI 

1 Dotari mobilier 51.02.71  6.000 5.176,50 

2 Strategia de dezvoltare 51.02.71 1 24.000 23.800 

3 Sistem supraveghere 51.02.71 1 50.000 0,00 

4 Statii autobuz 51.02.71 5 43.000 42.959,35 

5 Impadurire si creare suprafete 

impadurite 

51.02.71 1 7.000 0,00 

 TOTAL CAPITOL 51.02 

(Administratie) 

   71.935,85 

5 Eficientizare energetica si 

modernizare corp A Scoala 

Gimnaziala Ghe.Patrascu 

65.02.71 1 80.000 0,00 

6 Eficientizare energetica si 

modernizare corp B Scoala 

Ghe.Patrascu 

65.02.71 1 80.000 0,00 

7 Amenajare parc joaca Sc.nr.2 

Rotunda  

65.02.71 1 30.000 30.000 

8 Amenajare parc joaca Sc.cls.l-lV 

Buhonca 

65.02.71 1 30.000 30.000 

9 Dotare sistem supraveghere 

Gradinita Doljesti 

65.02.71 1 5.000 4.969,04 

10 Dotare sistem alarma Gradinita 

Doljesti 

65.02.71 1 5.000 4.964,99 

11 Modernizare, reabilit.extindere 

Sc.Ghe.Patrascu Buruienesti 

65.02.71 1 398.000 397.882,43 

 Achizitii tablet scolare si alte 

echipamente necesare desfasurarii 

activitatii didactice 

65.02.71 1 47.000 0,00 

 Constructie sala sport scolara 

Doljesti 

65.02.71 1 200.000 6.010,39 

 Instalatie termica Sc.nr.2 Rotunda 65.02.71 1 58.000 32.743,05 

 Instalatie termica Sc.cls.lV 

Buhonca 

65.02.71 1 52.000 51.186,11 

 TOTAL CAPITOL 65.02   985.000 557.756,01 

11 Reabilitare,modernizare Camin 

cultural Buruienesti 

67.02.71 1 130.000 0,00 

12 Constructie Baza sportive Rotunda 67.02.71 1 100.000 0,00 

 Modernizare spatii verzi 

Buruienesti 

67.02.71 1 121.000 110.764,66 

 Modernizare Spatii verzi Rotunda 67.02.71 1 70000 70.000 

 Amenajare parc joaca Buruienesti 67.02.71 1 105.000 104.992,23 

 TOTAL CAPITOL 67.02   526.000 285.756,89 

12 Infiintare distributie gaze naturale 70.02.71 1 288.000 287631,75 
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 Eficienta energetic si modernizarea 

infrastructurii iluminat public 

70.02.71 1 7.000 213,05 

 Statii de incarcare vehicole 

electrice comuna Doljesti 

70.02.71 2 20.000 0,00 

 TOTAL CAPITOL 70.02   315.000 287.844,80 

14 Moderniz.drum DS 9,925 km 

avize,SF,proiect,st.TOPO 

84.02.71  3507000 2637656,23 

15 Reabilitare,modernizare strazi 

afectate de calamitati 

84.02.71 5,539km 200.000 183.285 

 Modernizare drumuri de interes 

local 

84.02.71  150.000 0,00 

 TOTAL CAPITOL 84.02   3857000 2820941,23 

 TOTAL GENERAL   5813000 4024234,78 

 

Printre celalate activități desfășurate în decursul anului 2021 amintim:  

- urmărirea execuţiei cheltuielilor pentru a nu avea depăşiri de credite încadrindu-ne în 

creditele bugetare aprobate pe capitole, subcapitole, articole şi alineate. 

- analiza executiei bugetare în contextul sarcinilor noi care au aparut; 

- exercitarea activitatății de control financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor şi 

documentelor prin verificarea legalităţii lor. 

- s-a ținut evidenţa mijloacelor fixe, calculand amortizarea lunară a bunurilor care aparţin 

domeniului privat în conformitate cu legea şi normele Ministerului Finantelor Publice. 

           - în urma operaţiunii de inventariere anuală am comparat soldurile faptice cu cele scriptice 

stabilind rezultatul inventarii pentru anul 2020 întocmind procesul verbal de inventariere a 

bunurilor din patrimoniul propriu care a fost supus aprobării Consiliului local. 

- întocmirea lunară a balanţelor de verificare iar trimestrial, a bilanţurilor contabile, 

preluand şi situaţiile financiare de la scolile din comuna. Bilanturile contabile intocmite si vizate 

de trezorerie au fost depuse la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt la termenele 

prevazute, precum si transmise in programul forexebug la termenele stabilite. 

- verificarea zilnică a registrului de casa prin care se conduce evidența operativă a 

intrărilor și ieșirilor de numerar prin casieria unitatii precum si soldul, semnand fiecare fila. 

- centralizarea lunară a incasarilor și depunerilor de impozite si taxe intocmind note 

contabile si inregistradu-le in programul de contabilitate. 

- intocmirea statelor de plata pentru angajatii primariei, demnitarii alesi, persoane cu 

handicap in baza pontajelor intocmite de persoanele raspunzatoare, efectuand viramentele 

aferente salariilor. 

- depunere situații lunare, declarații, rapoarte, balanțe, cont de execuție la Administrația 

județeană a Finanțelor Publice Neamț, ANAF, Autoritatea Natională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), Ministerul Finanțelor. 
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Compartiment Impozite și Taxe 

 

Prin compartimentul de impozite și taxe locale, au fost duse la îndeplinire o serie de 

atribuții, după cum urmează: 

-stabilirea, conform  prevederilor legale, Legea nr. 227/2015 la persoanele fizice şi juridice 

de pe raza administrativă a instituţiei publice, pe baza declaraţiilor de impunere, matricola 

privind impozitul pe clădiri, teren, mijloace de transport şi alte surse de impozitare, la începutul 

anului, iar pe parcursul anului, cu borderou de debit și de scăderi, pentru fiecare sursă de venit în 

parte; 

-contribuția la analiza şi întocmirea bugetului centralizat de venituri al comunei, în 

conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice; 

-înregistrarea în debit a clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport noi, pe bază de 

documente în termen de 30 zile de la data dobândirii de către persoanele fizice şi juridice; 

-luare în evidenţă a persoanele fizice cu scutiri de impozite pentru veterani de război, văduve 

de veterani de război, bolnavi  care beneficiază de facilităţi fiscale conform prevederilor legale în 

vigoare. 

-efectuarea actelor de urmărire prevăzute de lege, prin  folosirea aplicatiei ,,PATRIMVEN,, 

care să asigure identificarea  debitorilor şi încasarea acestora direct (în numerar), ori prin formele 

de executare silită prevăzută de lege, inclusiv a debitelor din evidenţa separată a debitorilor 

insolvabili,la un nr. de 432 persoane aflați in evidență separată și la contribuabilii  cu restanțe la 

amenzi și impozite locale la un nr. de 365. 

-urmărirea încasării impozitelor,taxelor si amenzilor restante prin intocmirea de adrese la 

toate societatile de pe raza comunei care au luat teren agricol în arendă de la cetățeni  

pentru a ne ajuta  în  încasarea debitelor restante  la  plata impozitelor  pe  teren  agricol . S-a  

lichidat astfel un nr.  de  136  de pozitii de rol atat la  anexa 3 cat  si pentru strainasi. 

-conform  art.1 al Ordonantei nr.17/26.08.2014, pentru contravenientii care nu au achitat 

amenzile in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista  posibilitatea 

executarii silite, procesul verbal de amenda a fost înaintat instantei de judecată în vederea  

înlocuirii  amenzii cu munca în folosul comunitătii, pentru astfel de contribuabili avem  

întocmite un nr. de  251 dosare  la  Judecătoria Roman,pentru 103 persoane și o valoare a 

amenzilor de 194.039 lei. 

-verificarea chitanţierul referenţilor încasatori cu borderoul desfăşurător, urmărind încasarea 

și depunerea corectă a sumelor  pe surse de  venituri, calcularea majorărilor pentru 1.114  

chitanțe de teren  și  peste  55.553 chitante de calculator eliberate;  

-au fost întocmite/emise următoarele: 

Document Număr 

confirmări de debite și borderouri de debite 514 

certificate de atestare fiscală pentru clădiri și terenuri 581 

certificate de atestare fiscală pentru mijloace de transport 393 

borderouri de debite și scăderi pentru acte venite prin corespondență 40 

de autorizații  de funcționare pentru activități comerciale  69 

acorduri pentru ocuparea domeniului public pentru desfășurarea activității de 

comerț pentru o anumită perioadă 5 
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înștiințări de plată persoane juridice 129 

decizii de impunere pentru persoane juridice 86 

înștiințări de plată persoane fizice 812 

somații însoțite de titluri executorii persoane juridice 19 

somații însoțite de titluri executorii persoane fizice 599 

popriri din pensii și salarii 129 

dosare insolvabilitate 42 

 

Veniturile anului 2021 au fost  încasate  în procent  de 81,13%  conform situatiei   prezentată 

mai jos: 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE VENIT PLAN (Mii lei) REALIZAT 

Mii lei 

Procent 

(%) 

1 Impozit cladiri pers.fizice 120 104 86,67 % 

2 Impozit teren pers.fizice 97 80 82,47% 

3 Impozit teren extravilan 127 89 70,07% 

4 TMT pers.fizice 187 149 79,68% 

5 Alte impozite si taxe 8 8 100% 

6 Impozit clad.pers.juridice 17 17 100% 

7 Impozit teren pers.jurid. 1 1 100% 

8 TMT pers.juridice 42 36 85,71% 

9 Concesiuni 16 15 93,75% 

 T O  T A L 615 499           81,13% 

 

Pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate: 

Document Număr 

declarații fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei    

 - teren persoane fizice 231 

 - teren persoane juridice 36 

 - clădiri persoane fizice 49 

 - clădiri reevaluate persoane juridice 4 

 - mijloace de transport 409 

 

 În ceea ce privește debitul amenzilor, a fost încasat în procent de 71,79%, dintr-un total 

de 117 mii lei, au fost încasați 84 mii lei, pentru diferență fiind întocmite dosare pentru 

înlocuirea amenzii cu munca în folosul comunității.  
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Compartimentul Registru Agricol 
 

Compartimentul Registru Agricol face parte din aparatul de specialitate al Primarului 

comunei DOLJEȘTI și funcţionează în subordinea directă a Secretarului general al UAT,   care 

coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi ţinerea la zi a registrului agricol.   

 Incepând cu anul 2020, în baza HCL nr. 37 din 29 mai 2020, registrul agricol se ține 

exclusiv în format electronic. La finalul anului 2021, activitatea compartimentului registru 

agricol s-a evidențiat prin: 

1. Registrul agricol al comunei Doljești, este constituit dintr-un număr total de 4392 poziții 

de rol, clasificate pe tipuri de registru, după cum urmează: 

a) Tipul I - Persoane fizice cu domiciliul în localitate - 3319 poziții de rol, structurate pe 

sate, astfel: 

-Doljești    754 poziții; 

-Rotunda    714 poziții; 

-Buruienești         1541 poziții; 

-Buhonca     310 poziții. 

b) Tipul II -Persoane fizice cu domiciliul în altă localitate, care figurează cu bunuri pe  raza 

comunei Doljești –1034 poziții de rol; 

c) Tipul III -Persoane juridice cu domiciliul fiscal în localitate - 25 poziții de rol; 

d) Tipul IV -Persoane juridice cu domiciliul fiscal în altă localitate -14 poziții de rol.  

Până în prezent au fost introduse în programul electronic toate cele  4392 poziții de rol, 

astfel: tipul I (pentru circa 30 % dintre acestea s-au introdus date partiale), tipul II  (100 %), 

tipul III (100 %), tipul IV (100 %). 

 

     Comuna Doljești are în subordinea sa 4 localități, cu un total de 7473 locuitori și 2494 

gospodării. 

 Doljești Rotunda Buruienești Buhonca TOTAL    

COMUNĂ 

Gospodării 503 581 1175 235 2494 

Locuitori 1210 1531 4053 679 7473 

 

În conformitate cu prevederile Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 

vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan s-au întocmit un număr de 25 dosare 

de vânzare care cuprind cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului, oferta de vânzare, 

lista preemptorilor, documentele de proprietate ale terenului, extras de carte funciară, procesele 

verbale pentru fiecare etapă în parte și corespondența cu Directia Pentru Agricultură Județeană 

Neamț. 

În conformitate cu prevederile Legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 

a pieței produselor agricole au fost solicitate de la Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare 

Rurală Neamț un număr de  20 avize pentru consultare, au fost  întocmite un număr de 8 atestate 

de producător și au fost eliberate un număr de 10 carnete de comercilaizare, această activitate 

presupunând întocmirea unei documentații specifice și deplasarea în teren pentru verificarea 

existenței în gospodării a produselor destinate comercializării.  
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S-au eliberat un număr de 1889 adeverințe solicitate de cetățeni cu privire la datele înscrise 

în Registrele agricole referitoare la starea materială, terenuri, clădiri, animale, adeverințe de 

spațiu necesare la SPCLEP, perfectare contracte de bransare apă canal, perfectare contracte de 

bransare la reteaua de gaze naturale, perfectare contracte de bransare la reteaua de energie 

electrică, etc.  

În conformitate cu cerințele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-au eliberat 

un număr de 163 adeverințe privind terenul agricol utilizat și s-au consiliat fermierii cu privire la 

documentele necesare pentru depunerea dosarelor la APIA în vederea obtinerii subvenției 

agricole. 

S-au înregistrat în registrul agricol un număr de 38 construcții noi comuicate de 

compartimentul urbanism. 

În cursul anului 2021 s-au eliberat un număr de 29 certificate de nomenclatură stradală. 

S-au întocmit diverse situații statistice și s-au făcut lucrări cu privire la Recensământul 

General Agricol care s-a desfăsurat anul acesta. 

În cadrul UAT Doljești a fost inventariată o suprafața totală de 3470,59 ha, fiind emise un 

număr total de 2396 titluri de proprietate, în acest sens fiind finalizată activitatea privind legea 

fondului funciar.  
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Compartimentul cadastru, fond funciar,  domeniul public și 

privat 
 

 

Compartimentul cadastru, fond funciar,  domeniul public și privat, în anul 2021 a 

desfășurat o serie de activități și atribuții ce sunt aduse la cunoștința dumneavoastră după 

cum urmează: 

 Inventariează şi ține evidența bunurilor proprietate publică şi privată a unităţii 

administrativ-teritoriale; 

 Organizează potrivit legii, licitaţiile publice în vederea concesionării imobilelor din 

domeniul public şi privat al comunei, închirierii spaţiilor/terenurilor din domeniul public şi 

privat, vânzării de imobile din domeniul public și privat  al comunei, asigură încheierea 

contractelor și ţine evidenţa ofertelor de licitaţii într-un registru special, ţine și actualizează 

evidenţa terenurilor şi spaţiilor proprietate a statului ce sunt administrate de Primărie, întocmeşte 

modificările la contractele de concesiune conform ratei inflaţiei. 

 Tot prin activitatea acestui compartiment se urmăreşte modul de ocupare al domeniului 

public şi constată contravenţii în acest sens se întocmesc rapoarte şi referate de specialitate 

referitoare la propunerile privind problemele de administrare a domeniului public şi privat al 

comunei, ce vor fi supuse aprobării consiliului local. 

 Întocmit planuri de încadrare în zonă  și planuri de situație pentru racordarea la rețelele 

publice de apă, canal,  electricitate și rețea gaze naturale. 

 Pregătirea documentației și urmărirea bunei desfășurări a lucrărilor de înregistarre 

sistematică pentru imobilele din UAT Doljești. 

 Întocmit  Anexa nr. 6,  Anexa nr.3 privind cadastrul sistematic, întocmit hărți cadastrale. 

 Întocmit procesele verbale de acceptanță a serviciilor și Anexa 8 solicitarea de plată a 

serviciilor. 

 Emiterea autorizațiilor pentru  - branșament alimentare cu apă și canal, autorizații 

branșament Eon, autorizații branșament gaze naturale.  

 Întocmit contracte de prestări servicii pentru Cadastru sistematic, acte adiționale. 

 Actualizat parțial lista bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei. 

 Publicarea anunțurilor sectoarelor cadastrale în două ziare și pe site-ul primăriei. 

 Întocmit declarațiile privind obligațiile la Fondul de mediu și situația trasabilității 

deșeurilor colectate aferente anilor 2020 ale UAT Doljești pe site-ul Agenției Naționale pentru 

Mediu. 

 În colaborare cu, compartimentul Registru agricol s-a procedat la verificarea, actualizarea 

și completarea situației clădirilor cu locuințe ce vor fi incluse în sectorizarea Recensământului 

Populației și al Locuințelor; 

 Elaborarea Registrului Electronic Național a Nomenclaturilor  Stradale (RENNS) pentru 

toți cei 5 utilizatori și atribuirea numerelor administrative pentru localitățile Doljești, Buhonca și 

o parte din localitatea Rotunda in RENNS.  
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Compartimentului de  Achiziții Publice – Investiții 

 

În cadrul compartimentului de  ACHIZIȚII PUBLICE – INVESTIȚII, pe parcursul 

anului 2021, s-au desfășurat o serie de activități ce vă sunt aduse la cunoștință în 

următoarele rânduri. 

  A fost asigurată transmiterea prin SEAP către Unitatea Centrală de Verificare a 

Achizițiilor Publice din structura Ministerului Finanțelor Publice (UCVAP) înștiințări privind 

procedurile care nu impun publicarea  unui anunț /invitații de participare în sistemul electronic 

de achiziții publice, conform prevederilor legale; 

  S-au efectuat 131 de achiziții de produse, servicii și lucrări, întocmit 131  referate de 

necesitate, contracte de prestări servicii / furnizare/ lucrări și s-au publicat notificările pe SICAP 

pentru achizițiile de produse/servicii/lucrări efectuate offline conform art.43, 46 din HG 

395/2016 privind  atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, s-a asigurat 

gestionarea procedurilor de achiziție publică prin procedură simplificată și participat ca membru 

în comisiile de evaluare a ofertelor pentru procedurile simplificate; 

În anul 2021 a fost întocmit  Planul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) pe anul 2022, a 

fost actualizat PAAP 2021 semestrial. 

Tot în cadrul compartimentului de achiziții publice au fost coordonate și transmis 

documentațiile pentru solicitările de finanțări pentru obiectivele de investiții din lista de investiții 

a comunei, s-a pregătit documentația și întocmit solicitările avizelor pentru investițiile în curs, s-

a asigurat participarea ca membru în comisiile de recepție ale investițiilor și a fost asigurat 

secretariatul recepțiilor obiectivelor de investiții. 

 În ceea ce privește lucrările și serviciile au fost întocmite referate de oportunitate și 

necesitate privind dispunerea comisiilor de recepție la terminarea lucrărilor, dispoziții cu 

numirea comisiilor pentru recepția lucrărilor, s-au întocmit referate oportunitate și necesitate 

privind dispunerea comisiilor de evaluare, dispoziții cu numirea comisiilor de evaluare a 

ofertelor și s-a asigurat organizarea procedurilor și publicitatea acestora conform prevederilor 

legale; 

Au fost elaborate și întocmite documentațiile aferente închirierii prin licitație publică a 

unor terenuri/imobile proprietate publică/privată a comunei Doljești, raport de specialitate pentru 

HCL, referat de aprobare și proiect de hotărâre, au fost făcute adresa și anunțul de intenție editat 

și publicat în două ziare de publicație locală și regională, caietul de sarcini, modele formulare, 

contract de închiriere și a fost asigurat secretariatul și întocmit toată documentația necesară 

procedurilor.   

 În raportul cu alte instituții, au fost întocmite și înaintate documentații și anexele 3,4,5,6 

către MLPDA și CJN, ordin de începere a lucrărilor și administrat toate documentele aferente 

obiectivelor  de investiții, machetele referitoare la investiții. 

Am relaționat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA),  

Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(CRFIR) ,Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară (OCPI), Agenția Fondului de Mediu(AFM) și Sistemul de Gospodărire a 

Apelor Neamț(SGA). 
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 Pe parcursul anului 2021, pe raza UAT Doljești au fost realizate o serie de investiții și 

proiecte: 

 Amenajare parc de joacă Școala cu clasele I-IV Buhonca, cu o valoare de 35 700 lei (TVA 

inclus) din Bugetul Local – finalizat; 

 Modernizare spații verzi Rotunda, cu o valoare de 69 643,56 lei (TVA inclus) din Bugetul 

Local – finalizat; 

 Amenajare parc de joacă școala nr.2 Rotunda, cu o valoare de 35 700 lei (TVA inclus) din 

Bugetul Local – finalizat; 

 Amenajare parc de joacă Buruienești, cu o valoare de 104 992,23 lei (TVA inclus) din 

Bugetul Local – finalizat; 

 Sistem de supraveghere video la grădinița Doljești, cu o valoare de 4 969,03 lei (TVA 

inclus) din Bugetul Local – finalizat; 

 Sistem de alarmare la grădinița Doljești, cu o valoare de 4 964,98 lei (TVA inclus) din 

Bugetul Local – finalizat; 

 Instalație termică la școala nr.2 Rotunda, cu o valoare de 29 743,05 lei (TVA inclus) din 

Bugetul Local – finalizat; 

 Instalație termică la școala cu clasele I-I, Buhonca, cu o valoare de 39 692,02 lei (TVA 

inclus) din Bugetul Local – finalizat; 

 Lucrări de amenajare strada Hățașului și str. Diasporei din localitatea Rotunda, cu o 

valoare de 64 902,60 lei (TVA inclus) din Bugetul Local – finalizat; 

 Realizare proiect tehnic și detalii de execuție obiectiv investiții „Reabilitarea și 

modernizarea străzilor afectate de calamități, cu o valoare de 160 055,00 lei (TVA inclus) 

prin Compania Națională de Investiții– finalizat; 

 Modernizare spații verzi în localitatea Buruienești, cu o valoare de 110 764,66 lei (TVA 

inclus) din Bugetul Local – finalizat; 

 Confecținare și montare 5 stații de autobuz, cu o valoare de 42 959,35 lei (TVA inclus) 

din Bugetul Local – finalizat; 

 Lucrări de înregistrare sistematică, cu o valoare de 159 901,01 lei (TVA inclus) prin 

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară – în desfășurare; 

 Sală de sport școlară Doljești, proiect pilot finanțat prin Compania Națională de Investiții. 

S-a procedat la predarea amplasamentului (terenului) este în procedură de licitație pentru 

atribuirea contractului de lucrări. 

 Modernizare drumuri sătești 9 925 ml în valoare de 11 738 031,01 lei (TVA inclus), depus 

la MLPDA pentru finanțare prin Programul National de Investiții Anghel Saligny; 

 Asfaltare străzi Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Pr. Petru Ciocan, Crângului din loc. 

Buruienești, în suprafață de 2 602 ml, din Bugetul Local; 

 Lucrări de amenajare drumuri și construire podețe în localitatea Buruienești,în valoare de 

2 677,50 lei (TVA inclus), din Bugetul Local – finalizat; 

 Modernizare drumuri sătești 7 946 ml, în valoare de 5 959 704,40 lei prin PNI – în 

desfășurare; 

 Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice 

online în comuna Doljești, în valoare de 1 122 082,86 lei (TVA inclus), depus la 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, investiție declarată eligibilă, în așteptarea 

semnării contractului de finanțare. 

 Dotarea unităților de învățământ din comuna Doljești cu echipamente specifice pentru 

gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2, în valoare de 290 441,05 lei (TVA 

inclus), proiect eligibil în așteptarea semnării contractului de finanțare, depus la Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene; 

https://www.mdlpa.ro/uploads/articole/attachments/618cd2e41c90a212369195.xlsx
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 Reabilitarea și modernizarea străzilor afectate de calamități în comuna Doljești, 5 539ml, 

în valoare de 13228356,27 lei (TVA inclus), investiție care se află în procedura de licitație 

pentru atribuirea contractului de lucrări, proiect finanțat prin CNI; 

 Eficiență energetică și modernizarea infrastructurii de iluminat public în comuna Doljești, 

depus la Agenția Fondului de Mediu, în valoare de 2 096 162,57 lei (TVA inclus) – în 

desfășurare; 

 Eficientizare energetică și modernizare corp A și corp B Școala Gimnazială Gheorghe 

Patrașcu Buruienești, proiecte depuse la Agenția Fondului de Mediu – în desfășurare; 

 Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Doljești, proiect depus la AFM – 

în desfășurare; 

 Solicitare 2 microbuze școlare la MLPDA și Secretarul General al Guvernului; 

 Demersuri de interes local și județean  

 Baza sportivă de tip II în localitatea Rotunda, solicitare de finanțare a proiectului prin 

CNI. 

 Alocare fonduri către Centrul Don Bosco – 40 000 lei pentru cheltuieli socio-

educaționale; 

 Alocare fonduri pentru cultele religioase din comună: 

- Biserica Romano-Catolică Buhonca – 16 000 lei, schimbare tâmplărie; 

- Biserica Romano-Catolică Buruienești – 69 000 lei, schimbare tâmplărie; 

- Biserica Ortodoxă Doljești – 30 000 lei, lucrări așezământ pastoral misionar Sfânta 

Treime Doljești; 

- Biserica Adventistă Doljești – 2 000 lei, reabilitareacoperiș biserică; 

- Biserica Romano-Catolică Rotunda – 33 000 lei, lucrări capela mortuară. 

 Cadouri copii de la Școala Gimanzială ”Gheorghe Patrașcu” cu ocazia Crăciunului, în 

valoare de 24 999 lei. 
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Compartimentul  Urbanism 
 

În cadrul compartimentului de urbanism s-au desfășurat urmatoarele activități: au 

fost verificate documentațiile de urbanism depuse de solicitanți în vederea eliberării 

certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire/desființare, a certificatelor de atestare 

a edificării extinderii construcțiilor, autorizațiilor de branșare Delgaz Grid S.A., autorizații  

apă și canal, autorizații branșamente gaz S.C. Mihoc Oil, asigurarea corespondenței cu 

Consiliul Județean Neamț, Instituția Prefectului Neamț, Inspectoratul de Stat în Construcții 

Neamț, privitor la documentațiile de urbanism. 

Punerea la dispoziția diferiților cetățeni din localitate, a planurilor de situație, 

planurilor de încadrare în zonă și planurilor parcelare cât și ort fotoplanurilor pentru diferite 

terenuri și obiective ale cetățenilor sau instituțiilor care cer astfel de planuri și care sunt 

indispensabile în rezolvarea unor probleme existențiale pentru cetățenii comunei Doljești. 

 Pe întreg parcursul anului, ori de câte ori a fost necesar, s-a procedat la identificarea și 

verificarea terenurilor din punct de vedere al amplasamentelor pentru cererile cetățenilor ce 

doresc eliberarea de Certificate de Urbanism și Autorizații de Construire pe raza localității.  A 

fost efectuat controlul în teren privind disciplina în construcții conform prevederilor Legii 

50/1991 în vederea depistării cazurilor de indisciplină; 

În anul 2021 in comuna doljesti au fost eliberate: 

-50  autorizații construire 

-108 certificate urbanism 

-118 branșamente apă și canal 

-14 autorizații Delgaz Grid 

-143 autorizații gaz 

                                                              

                Activitatea casierului colector a constat în: 

- în anul 2021, în comuna Doljești, a fost încasată suma de 1 006 010  lei. Încasările 

făcute au fost depuse la Trezoreria Roman de 2 ori pe săptămână. 

- întocmirea registrul de casă conform regulamentului operațiunilor de casă;  

- ridicarea de numerar din trezorerie pentru cheltuieli materiale și cheltuieli de personal. 
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Compartimentul de Asistență Socială, Protecția și Promovarea 

Drepturilor Copilului 
 

La nivelul UAT Doljești există Compartimentul de Asistență Socială, Protecția și 

Promovarea Drepturilor Copilului care, are rolul de a identifica și de a soluționa problemele 

sociale ale comunității din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, 

persoanelor vârstnice, persoanelor încadrate cu grad de handicap și a oricăror persoane aflate în 

nevoie. 

 

I ACTIVITATEA REFERITOARE LA ACORDAREA PRESTAŢIILOR SOCIALE în 

anul 2021 

 

1. AJUTOR SOCIAL (VMG)  conf.Legii 416/2001 modificată și reactualizată: 

Dosare aflate în plată în luna Ianuarie 2021  =   105 

Dosare aflate în plată în luna Noiembrie 2021  =   87 

 

Întocmire și redactare dispoziţii primar și referate privind dreptul la ajutorul  social                                           

total = 65, din care: 21 acordare, 15 modificare cuantum,  4 suspendare, 1 reluare, 30 încetare. 

Anchete sociale efectuate  pentru familiile beneficiare de ajutor social = 184 

Verificarea la depunerea cererii și din 6 în 6 luni a veniturilor din evidențele ANAF ale 

beneficiarilor de ajutor social (a tuturor persoanelor adulte din fiecare familie beneficiară)  prin 

Programul PATRIMVEN și listarea situației pentru fiecare persoană. 

Situaţii lunare întocmite și  transmise AJPIS NEAMŢ termenul stabilit : 

-Borderouri pentru dosare noi, de modificare cuantum, suspendare drept, reluare, încetare drept; 

-Borderouri plăţi beneficiarii de ajutor social; 

-dispoziţii primar, fişe calcul venit agricol, fişe calcul ajutor social, cererea de acordare a 

solicitantului; 

-Raport statistic privind acordarea ajutorul social; 

-Lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social; 

-Lista persoanelor care efectuează obligaţiile în muncă din familiile beneficiare de ajutor social 

şi activităţile prestate. 

 

 2. AJUTOARE DE URGENȚĂ  

 Total  5 ajutoare  acordate  din care : 

- 3 ajutoare înmormântare pentru persoane defavorizate; 

- 2 ajutoare de urgență pentru  persoane singure aflate în  situație critică; 

Efectuarea și redactarea a 5 anchete sociale, 

Întocmirea și redactarea  a 5 dispoziţii  primar și referate pentru acordare ajutor urgenţă sau 

înmormântare. 

Întocmirea și redactarea statului de plată privind acordarea ajutoarelor de urgenţă ; 

Prelucrarea datelor privind beneficiarii de ajutor urgență  în Programul PrestAj în vederea 

transmiterii lor către Trezoreria Roman pentru a fi ridicați banii. 
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3. ALOCATIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI (ASF) conform Legii 277/2010 

modificată și actualizată : 

Dosare aflate în plată în luna Ianuarie 2021  =  116 

Dosare aflate în plată în luna Noiembrie 2021  =  101 

Au fost emise dispoziţii primar și referate  privind dreptul la alocaţia de susţinere a familiei 

 într-un număr total de 130 din care, 21 de  acordare, 50 de  modificare cuantum,  18 de 

recuperare debite, 41 de încetare a dreptului . 

Anchete sociale efectuate pentru beneficiarii de ASF:  230. 

Verificarea la depunerea cererii și din 6 în 6 luni a veniturilor din evidențele ANAF ale 

beneficiarilor de ajutor social (a tuturor persoanelor adulte din fiecare familie beneficiară)  prin 

Programul PATRIMVEN și listarea situației  pentru fiecare persoană. 

Situaţii lunare transmise AJPIS NEAMŢ la termenul stabilit : 

-Borderouri dosare noi, de modificare și recuperări debite, de  încetare drept.  

-Dispoziţii primar, fişe calcul venit agricol, cererea de acordare a solicitantului 

 

4. AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI/SUPLIMENT ENERGIE conf. 

Legii nr. 226/2021 

Număr total cereri  DEPUSE la data de 19.11.2021  =  605 

Număr cereri respinse =  65 

Număr cereri aprobate = 540 din care : 

                                        476 cereri pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și petrolieri;  

                                        64 cereri pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale; 

Titularii celor 540 cereri aprobate vor beneficia  lunar, conform solicitării  și de supliment 

pentru energie : 

483 beneficiari de supliment energie pentru  combustibili solizi și petrolieri ; 

71 beneficiari supliment pentru gaze naturale; 

  348 beneficiari supliment pentru energie electrică ;  

 

 Prin acest compartiment au fost efectuate o serie de activități, printre care amintim: 

informare cetățeni, verificare, înregistrare cereri, completarea cererilor și  în formularul 

electronic ,,PDF-inteligent”, verificări în evidențele ANAF prin programul PATRIMVEN,   

redactarea dispozițiilor de acordare și respingere, transmiterea situațiilor  la AJPIS Neamț. 

  

5. ALOCATII DE STAT PENTRU COPII : 

Total cereri depuse în anul 2021:  74 

 

6.INDEMNIZAȚII PRIVIND CREȘTEREA COPILULUI PÂNĂ LA 2 ANI : 

Total dosare depuse  în anul 2021 :   13 

 

7. STIMULENT EDUCAȚIONAL ( TICHETE SOCIALE) PENTRU COPII DIN 

FAMILII DEFAVORIZATE CARE URMEAZĂ CURSURILE GRĂDINIȚEI 

Total  dosare aprobate    pentru anul școlar 2021-2022  :    37 
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II. ACTIVITATEA DE STABILIRE A DREPTULUI  ȘI DE DISTRIBUIRE  A 

AJUTOARELOR PRIMITE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL 

POAD ÎN ANUL 2021 : 

1)Acțiunea de distribuire a pachetelor cu  produse de igienă tranșa III în perioada 

26.01.2021-26.03.2021, pachetelor cu  produse alimentare tranșa II în perioada 23.02.2021-

23.04.2021, produse de igienă tranșa IV în perioada 04.08.2021-01.10.2021, produse 

alimentare tranșa III în perioada 03.09.2021-29.10.2021 

 

Participarea la distribuirea celor  1034 pachete cu  produse de igienă (tranșa III), 1034 

pachete cu produse alimentare (tranșa II), 1034 pachete cu  produse de igienă (tranșa IV), 1034 

pachete cu  produse alimentare (tranșa III) 

Întocmirea listelor de distribuție a pachetelor pe categorii de beneficiari: pentru  beneficiarii 

de ajutor social, pentru beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei, pentru persoanele cu 

handicap și pentru alte persoane vulnerabile. 

Întocmirea de anchete sociale pentru persoanele vulnerabile. 

Întocmirea documentațiilor și a situațiilor finale și transmiterea lor către Instituția 

Prefectului Neamț . 

 

III ACTIVITATEA PRIVIND IDENTIFICAREA, INFORMAREA, CONSILIEREA,  

EVALUAREA ŞI ÎNTOCMIREA UNOR DOCUMENTAŢII NECESARE 

PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP  : 

 

56  ANCHETE SOCIALE efectuate în cursul anului 2021 privind evaluarea situației unor 

persoane adulte spre a  servi la dosarul lor pentru încadrarea  sau reîncadrarea lor  în grad de 

handicap 

Persoane cu handicap grav beneficiare de indemnizatie lunară pentru  îngrijire  conf.legii 

448/2006   aflate în plată  la 15.11.2021    :    37  persoane ( 7 copii și 30 adulți) 

 11  Dispoziţii primar și referate  acordare indemnizații   în anul 2021 ; 

 10  Dispoziţii primar și referate  încetare drept indemnizații  în anul 2021;  

Întocmirea dosarelor pentru acordarea indemnizaţiilor lunare. 

Întocmirea lunară a fişelor de prezenţă privind  persoanele beneficiare de indemnizaţie 

lunară; 

Prelucrarea lunară a datelor asistenților personali și a persoanelor beneficiare de 

indemnizație lunară  în programul electronic PrestAj  și transmiterea lor către Trezoreria Roman 

în vederea efectuării plăților salariilor și respectiv indemnizațiilor. 

Întocmirea și transmiterea semestrială (din 6 în 6 luni) la Direcția Generală de Asistență 

Socială și protecția Copilului Neamț  a : 

-raportului statistic privind plățile efectuate asistenților personali și  persoanelor cu handicap 

grav beneficiare de indemnizație lunară. 

-situației nominale a persoanelor cu handicap grav beneficiare de indemnizații lunare. 

-situației nominale a persoanelor cu handicap grav beneficiare de asistenți personali. 

IV. ACTIVITATEA REFERITOARE LA ELIBERAREA UNOR ADEVERINŢE, 

EFECTUAREA UNOR ANCHETE SOCIALE, completarea livretelor de familie  la 

solicitarea cetăţenilor sau a  altor insituţii : 
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1.Anchete sociale efectuate pentru obținerea bursei sociale pentru studenți :  17 ; 

2. Anchete sociale efectuate la solicitarea unor instituții  15 ; 

3.Adeverințe eliberate beneficiarilor de prestații sociale :  115 ; 

4.Livrete de familie completate și eliberate la solicitarea cetățenilor : 9   

 

V. PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, cu modificările şi completările ulterioare,  au fost efectuate anchete sociale pentru 

diverse categorii de cetăţeni la solicitarea unor instituţii ale statului cu privire la minori, după 

cum urmează: 

- au fost întocmite 18 anchete sociale solicitate de către părinții care au copii încadrați în grad 

de handicap; 

- au fost întocmite un număr de 49 de rapoarte de monitorizare ale copiilor încadrați în grad de 

handicap în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1989/1305/5805/2016, privind 

aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor 

cu dizabilități în grad de hanidcap; 

- au fost întocmite 21 anchete sociale solicitate de către Instanțele Judecătorești cu privire la 

încredinţarea minorului în urma divorţului dintre părinţi; 

- au fost întocmite 9 anchete sociale solicitate de către Postul de Poliție Doljești referitoare la 

minorii care au săvârşit fapte antisociale; 

- au fost întocmite un număr de 17 anchete sociale, solicitate de către D.G.A.S.P.C. Neamț cu 

privire la minori care se aflau în diferite situații de risc; 

- au fost întocmite un număr de 6 anchete sociale, solicitate de către D.G.A.S.P.C. Neamț, în 

vederea evaluării a unor mame minore; 

- au fost efectuate  un număr de 18 anchete sociale necesare la dosarele interne ale instituției 

referitoare la diferite situații ale unor copii aflați în situație de risc; 

- trimestrial au fost întocmite anchete sociale și transmise către instituțiile care au solicitat 

aceste documente pentru reevaluarea măsurilor de protecție de care beneficiază un număr de 

5 minori; 

- trimestrial întocmesc și transmit către D.G.A.S.P.C. Neamț Fișa de Monitorizare a copiilor 

aflați în situație de risc; 

- în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 691/2015 privind  procedura de monitorizare a 

modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi în străinătate au fost întocmite un 

număr de 87 fişe de observaţie şi 87 fişe de identificare a riscurilor;  

- în conformitate cu prevederile HG nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a 

cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială "Bani de liceu"  au fost efectuate un număr 36 de anchete sociale; 

- în vederea evaluării gradului de risc în care s-ar afla unii copii, au fost întocmite un număr de 

12  Fişe de Observaţie şi 12 de Fişe de identificare a riscurilor, fişe prevăzute în Hotărârea nr. 

691/2015; 

- în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului au fost întocmite un număr de 72 rapoarte de vizită referitoare la copiii 

care se află în diferite situații de risc în conformitate cu prevederile legii privind protecția 

copilului; 

- în scopul prevenirii separării copilului de părinţi au fost întocmite un număr de 43 Planuri de 

servicii precum şi 43 dispoziţii ataşate ale acestor Planuri de servicii; 

- am actualizat componența Structurii Comunitare Doljești; 
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- în vederea implicării colectivităţii locale în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi 

de soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii, în anul 2021 a fost 

organizată o şedinţă a structurii comunitare consultative în conformitate cu Legea nr. 

272/2004 şi Legea nr. 292/2011; 

- în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului a fost înregistrat electronic situaţia a unui număr de 152 de copii de pe 

raza comunei care au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate precum şi alţi minori care se 

află în diferite situaţii de risc; 

- trimestrial însoțesc în teren echipa D.G.A.S.P.C. în vederea evaluării celor 4 copii de pe raza 

comunei care beneficiază de măsura de protecție plasament familial precum și de câte ori este 

nevoie însoțirea în teren a echipelor D.G.A.S.P.C. Neamț; 

- am  întocmit un număr de 8 rapoarte de monitorizare a 2 minori care beneficiază de măsura 

de protecție tutelă; 

- am  întocmit Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale Acordate la Nivelul Comunei 

Doljești și Proiectul de Hotărâre de aprobare; 

- am  întocmit Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul Comunei Doljești pentru anul 2021 Proiectul de Hotărâre de aprobare; 

- au fost încheiate protocoale de colaborare cu: Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Neamț, Postul de Poliție Doljești, Cabinetul Medical Hai Lives Doljești, 

Cabinet Medical Dr. Acamenițoaei Luiza-Cezarina, Școala Gimnazială ”Gheorghe Patrașcu” 

Buruienești, Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași; 

- am contactat reprezentanți ai Echipei mobile Piatra Neamț și Roman pentru recuperarea 

copilului cu dizabilități pentru ca minorii încadrați într-un grad de handicap să poată fi 

selectați în vederea acordării de servicii de specialitate gratuite pe o perioadă de 6 luni la 

domiciliu și am transmis situația acestor copii; în prezent doi copii de pe raza comunei 

primesc la domiciliu servicii gratuite din parte acestei echipe, conform problemelor de 

sănătate cu care se confruntă; 

- pentru realizarea anchetelor sociale solicitate de către diverse instituții și diferiți cetățeni, 

rapoartele de vizită cu privire la copiii aflați în situație de risc în conformitate cu prevederile 

legale, întocmirea fișelor de identificare a riscurilor și a fișelor de observație  m-am deplasat 

în teren  la domiciliul cetățenilor în cauză, aceștia primind și informare și consiliere în 

funcție de situația întâlnită; 

- am consiliat și informat în vederea prevenirii abandonului școlar un număr de 5 minori și 

părinții acestora; 

- am primit și înregistrat declarațiile de avere și declarațiile de interese ale funcționarilor 

publici și ale aleșilor locali; am scanat aceste declarații; am transmis către A.N.I. în copie 

declarațiile menționate mai sus certificate cu mențiunea ”conform cu originalul”; am 

înregistrat deponenții pe platforma online e-DAI, lansată de către Agenția Națională de 

Integritate ca începând cu anul 2022 persoanele în cauză să depună declarațiile de avere și 

cele de interes  electronic; 

- am organizat o ședință în care personalul din cadrul instituției a fost informat cu privire la 

regulile, procedurile privind incompatibilitățile și soluționarea acestora, conflictul de 

interese, integritate, am adus la cunoștință colegilor materiale cu privire la prevenirea și 

combaterea faptelor de corupție și promovarea standardelor de etică și integritate, materiale 

cu privire la cunoașterea normelor privind etica, transparența, respectarea regimului juridic al 

incompatibilităților și conflictului de interese; am conceput și aplicat chestionar privind 

evaluarea gradului de cunoaștere a măsurilor preventive anticorupție către personalul din 

cadrul Primăriei Doljești și am realizat un raport privind analiza informațiilor extrase din 

chestionarele de evaluare; 
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- am participat la distribuirea pachetelor alimentare și a celor de igienă din cadrul POAD 

precum și la întocmirea situației finale solicitată de către instituția Prefectului Neamț; 

- am ajutat la completarea unui număr de 187 de cereri în format electronic și a unui număr de 

35 cereri scrise letric ale cetățenilor de pe raza comunei în vederea acordării ajutorului pentru 

lemne și a suplimentului de energie; 

- am cusut și legat o parte dintre documentele care trebuie arhivate din cadrul 

compartimentului; 
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Consilierul personal al primarului 
 

Pe parcursul anului 2021, prin activitatea consilierului personal s-au îndeplinit o serie de 

atribuțiuni printre care amintim: 

- execuția lucrărilor de dactilografiere (de ex. adrese, comunicări de răspunsuri pentru 

proiecte în derulare), tehnoredactare şi multiplicare; 

- primirea corespondenței de la compartimentele din instituție, expedierea prin fax, email 

sau Oficiul Poștal, primirea corespondenței de la Oficiul Poștal, fax, email, înregistrarea 

documentelor și distribuirea către compartimentele vizate; 

- redactarea și distribuirea (în mediul online dar și la avizier) a anunțurilor publice pentru 

informarea cetățenilor cu privire la activitățile ce urmează a se desfășura pe raza comunei 

și altor informații de interes public; 

- primirea, înregistrarea și urmărirea soluționarii petițiilor; 

- publicarea și actualizarea periodic, pe pagina oficială de internet a Primăriei Doljești, 

www.primariadoljesti.ro, a materialelor cu caracter informativ; 

- participarea în ședințele Consiliului de Administrație al Școlii Gimanziale „Gheorghe 

Patrașcu”, Buruienești, ca reprezentant al primarului; 

- Înregistrarea și gestionarea materialelor video de la ședinele de Consiliul Local Doljești; 

- Sprijin în activitățile de promovare, informare, vaccinare în contextul pandemiei cu 

virsului SARS-COV-2;  

 

Interacțiunea, comunicarea cu cetățenii reprezintă un aspect important. Astfel, pe parcursul 

anului 2021, am păstrat o legătură strânsă cu aceștia, comunicând ori de câte ori a fost cazul prin 

diferite canale (telefonie, pagina de facebook, email, etc.) 

Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de ORDONANȚA nr. 27 din 30 

ianuarie 2002. Prezenta ordonanță are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către 

cetățeni a dreptului de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume 

propriu, precum și modul de soluționare a acestora. 

În sensul prezentei ordonante, prin petitie se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau 

propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație 

legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor 

publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și 

societăților naționale, societăților comerciale de interes judetean sau local, precum și regiilor 

autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. Autoritățile și instituțiile publice 

sesizate au obligația sa comunice petitionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării 

petitiei, răspunsul, indiferent dacă solutia este favorabila sau nefavorabila. În situația în care 

aspectele sesizate prin petiție necesită o informare și o cercetare mai amănunțită, conducătorul 

autorității sau instituției publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile, iar 

în domeniul energiei și gazelor naturale, termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu 

notificarea prealabilă a petentului. 

În anul 2021, s-au înregistrat la Primăria Comunei Doljești un număr de 22 de petiții ce au 

avut ca și obiect diverse probleme apărute la nivelul comunei, cum ar fi: solicitarea unor scutiri 

de la anumite taxe și impozite, solicitarea de informații cu privire la investițiile realizate de 

comuna Doljești, sesizari cu privire la salubizarea anumitor zone, diverse reclamații cu privire la 

construcții. Toate aceste petiții au fost rezolvate, măsuriile fiind communicate petiționarilor. 

http://www.primariadoljesti.ro/
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Autoritățile și instituțiile publice au obligativitatea de a fi transparente în activitatea lor și de 

a informa cetățenii cu privire la o serie de decizii, proiecte, etc. Astfel, prin pagina de internet 

www.primariadoljesti.ro, au fost publicate o serie de informații precum:  

 Proiectele de hotărâre și Hotararile Consiliului Local 

 Regulamentul de organizare si functionare 

 Politica de confidentialitate (cu respectarea normelor GDPR in vigoare) 

 Politica de cookies 

 Atributiile departamentelor interne 

 Organigrama institutiei publice/ Structura organizatorica 

 Publicatiile de Casatorie 

 Formulare de raportare probleme/ sesizari 

 Declaratii de interese si de avere 

 Proiectele institutiei publice 

 Bugetul local anual  (surse financiare, buget, bilant contabil) 

 Informatii despre localitate (cultura, istoric, turism, economie etc) 

 Datele de contact 

 Monitorul Oficial Local (conform noului cod administrativ) 

 Programul de functionare 

 Programul de audiente 

 Anunturi de participare si anunturi de atribuire / ACHIZITII, anunțuri concursuri 

de angajare, oferte vânzări terenuri, etc. 

 Programele si strategiile proprii de dezvoltare locala 

 Formulare tipizate. 

În activitatea desfășurată în ultimul an, au fost publicate și verificate documentele 

precizate anterior, pentru a corespunde reglementărilor și legislațiilor în vigoare și au fost 

actualizate constant. 

 

  

http://www.primariadoljesti.ro/
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Biblioteca din Comuna Doljeşti 
 

Biblioteca din comuna Doljeşti  îşi desfăşoară activitatea conform Legii bibliotecilor nr. 

334/2002 (modificată şi completată) în 2004 şi în baza Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a bibliotecilor publice, orientându-şi preocupările spre îndeplinirea parametrilor 

superiori, a atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor ce îi revin ca instituţie de cultură în 

comunitate.  

      Acţionând pentru dezvoltarea lecturii publice în comuna noastră, biblioteca  are în 

vedere următoarele obiective:  

- creşterea şi îmbunătăţirea tematică a colecţiilor de carte, periodice,                                                                                                                  

corespunzător structurii socio-profesionale a populaţiei locale;  

- îmbunătăţirea serviciilor oferite cititorilor pentru satisfacerea cerinţelor de lectură; 

-  organizarea unor activităţi de animaţie culturală, aniversarea unor evenimente şi 

personalităţi;  

-  organizarea de vizite în rândul elevilor ciclurilor preşcolar, primar şi gimnazial privind 

instruirea potenţialilor cititori privind programul bibliotecii, modul de împrumut şi de utilizare, 

păstrare si restituire al cărţii; 

-activităţi de prelucrare bibliografică a documentelor în sistem informatizat; 

-dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale de care dispune. 

 Activitatea bibliotecii se desfăşoară sub autoritatea administrativă a Consiliului 

Local şi Primăriei Doljeşti şi sub coordonarea metodologică şi profesională a Bibliotecii 

Judeţene ,,G. T. KIRILEANU” Neamţ. 

În  anul 2020 s-a  finalizat  renovarea  Bibliotecii  Comunale,  începută  în  anul  2018,  

după  care  am aranjat   cărțile  pe  rafturi,  activitate  pe  care   am încheiat-o în  luna Noiembrie.  

Tot  în anul  2020  mi-am  desfășurat  activitatea și  în  cadrul  Primăriei,  conform  fișei  

postului  care  prevede   efectuarea  și a  altor  activități  prin  redistribuirea   personalului  de  

către  conducerea  instituției  după  caz  și  necesități. 

Asfel  conform  Dispoziției  primarului  nr. 3/06.01.2016  am  participat  la  completarea  

datelor în  Registrul  Agricol. 

Am  participat  la primirea și  înregistrarea cererilor  de  solicitare  a   adeverințelor  

fermierilor  pentru  dosarele  APIA  și  a cererilor pentru  dosarele de încălzire  a locuințelor.  

Pentru  buna desfășurare    a  activității  în  instituție  am  suplinit  locurile colegilor de  la 

Registrul Agricol și  Asistență  Socială  în  perioada  concediilor  de  odihnă.  

M-am  ocupat de colectarea   documentelor de la proprietarii  de  terenuri,  pentru   

Lucrările de  Înregistrare  Sistematică  în  cadrul  Programului Național   de  Cadastru  și Carte  

Funciară  a unor parcele  aflate  în exravilanul  localității  (Lungu  Vântului,  Bahnă,  Prăjinuță,  

Movilă,   Deal Țigani,   Deal  Ungur, Lot II,  Albuia,  Apostu, Margine,  Orientești,  Caragia). 

Am  înregistrat  ca listă  un  număr de   1380  cărți   și   reviste  primite  ca donație,    pe    

care  urmează  să  le triez  și  înregistrez  în  Registrul de  Evidență  a bibliotecii. La 31 

decembrie 2020, biblioteca deţinea în colecţiile sale  9049 volume repartizate după cum 

urmează: 

        - ştiinţe sociale- 646                                          

        - ştiinţifice-  390                                  
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        - beletristică- 7592 

        - alte materii 421.  

Din  luna Noiembrie 2020  și până  în prezent  m-am  ocupat  de aranjarea în  ordine  

cronologică,  coaserea,   numerotarea  și  arhivarea  documentelor  din cadrul  compartimentelor 

achiziii publice,  secretariat,  registrul  agricol  și  contabilitate. 

 

MĂSURI PENTRU ANUL 2022 PENTRU  ÎMBUNĂTĂȚIREA  IMAGINII BIBLIOTECII ȘI 

A ACTIVITĂȚII BIBLIOTECII 

 

Informatizarea bibliotecii  este  necesară  atât  pentru  oferta de programe didactice  

pentru  copiii  preşcolari şi elevi, cât şi pentru întocmirea bibliografiilor necesare  referatelor  

şcolare  în perioada de evaluare, alături de accesul la  Internet, micşorându-se vizibil timpul de 

acces la informaţie; tot în acest context, un factor foarte important este şi familiarizarea 

publicului cu tehnologia informării, mai ales a elevilor şi tinerilor, care vor fi pregătiţi pentru 

impactul cu mediul urban. De asemenea, posibilitatea de comunicare fără costuri suplimentare 

pentru membrii familiilor celor plecați la muncă în lume, pentru cei care vor să fie aproape de 

prietenii aflați departe, pentru cei care sunt nevoiți să contacteze instituțiile statului sau un 

posibil angajator, este un factor care duce la o viață mai bună. 

În domeniul achiziţiei de carte, Biblioteca comunală trebuie să recupereze  rămânerea în 

urmă datorată achiziției insuficiente  din anii precedenți (achiziţie retrospectivă) – lucrări fără de 

care nici o bibliotecă publică nu poate funcţiona bine (domeniile: bibliografie şcolară, carte 

pentru copii, informatică, învăţământ, medicină,). 

De asemenea, completarea colecţiilor prevăzută prin lege ar fi de cel puţin 50 documente 

la 1000 de locuitori, cât şi necesitatea de a se  axa pe achiziţia de  carte pentru elevi. 

Activitatea bibliotecii se desfăşoară pe mai multe palete decât ceea ce numim de obicei 

„lectura publică” astfel  biblioteca are un rol deosebit  în  educarea şi civilizarea populaţiei, în 

asigurarea condițiilor pentru informare, socializare, comunicare, imperative asumate cu 

seriozitate şi profesionalism, alături de celelalte instituţii abilitate cu care întreţine relaţii de 

parteneriat: şcoli, instituţii de spectacol, cercuri de creaţie, instituţii culturale etc. 

Se urmărește creșterea numărului de utilizatori prin: zilele deschise ale bibliotecii, 

organizarea unor manifestări culturale, organizarea accesului la centrul de internet pentru 

familiile celor plecați perioade mari de timp - cu prioritate, în zile și intervale orare fixe, stabilite 

de comun accord. 

Creșterea indicelui de lectură reprezintă un aspect important și poate fi realizat prin 

creșterea numărului de publicații consultate la sală (stabilirea cu profesori / învățători să dea 

teme care să presupună găsirea unei definiții din dicționar, rezolvarea unui exercițiu dintr-o 

culegere, informații din materialele de referință ale bibliotecii), consultarea documentelor audio 

sau audio-video în grup, mai multe publicații împrumutate la o vizită (influențează negativ 

frecvența), îndrumarea utilizatorilor centrului de internet (și nu numai) către site-urile 

educațional – informative. 

Frecvența, care este tot mai scăzută în ultimii ani, poate fi crescută prin, organizarea cu 

orice prilej a unor manifestări culturale  (la cele pentru copii, cu siguranță vin și rudele), audiții 

de basme, povești, dramatizări etc., creșterea numărului documentelor consultate la sală, mai ales 

în grup (dicționar, culegere, album etc). 
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Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență Doljești 
  

Prin activitatea desfășurată de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență s-au, 

pe parcursul anului 2021, s-au realizat următoarele: 

- Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021 

- Situații statistice lunare și trimestriale conform cerințelor din Ordinul  director nr. 

86 din 20.02.2021  

- Planul de pregătire profesională lunară și anuală, pe teme și exerciții a serviciului 

voluntar pentru situațiilor de urgență în anul 2021 

- Documente de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de 

urgență 

- Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare pentru 

gestionarea situațiilor de urgență în anul 2021  

- Planul de analiză și acoperire a riscurilor – 2021 

- Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență Doljești – 2021 - pentru 2022 -2025  - 1 plan 

care se actualizează anual (dacă este cazul) și este valabil  4 ani 

- Plan de evacuare în situații de urgență 2021  

- Planul operativ de acțiune pentru combaterea poleiului și a înzăpezirii 

drumurilor publice – pentru perioada 01.10.2021 – 31.03.2022  

- Instruirea membrilor serviciului voluntar pentru situații de urgență (lunar) 

- Plan de pregătire a membrilor SVSU în comun cu serviciile profesioniste 

- Participarea membrilor serviciului voluntar pentru situații de urgență la concursurile 

profesionale ce se desfășoară în municipiul Roman 

- Controale la gospodăriile populației,  operatorilor economici și instituțiile din 

subordine, conform graficului de control: 

-  controale la gospodăriile populației  - lunar minim 15 gospodării                                                                           

-  2 controale anuale la cele 5 biserici (premergător sărbătorilor pascale și sărbătorile de iarnă) 

– 10 

-  controale la centrele de distribuție a buteliilor de gaz - 32 

- Acțiuni de prevenire și informare preventivă a populației.  – distribuire de pliante către 

populație privind prevenirea incendiilor la gospodăriile populației, arderea resturilor vegetale, 

gunoaielor primăvara și toamna, pliante cu reguli de comportare în caz de cutremur 

- Convocări de pregătire și instruire cu șefii SVSU la detașamentul de pompieri Roman și 

ISU Neamț         

- Catalogul Local al localităților și operatorilor economici din comuna Doljești din 

punct de vedere al protecției civile – 2021  

- Organizarea și desfășurarea activităților de apărare împotriva incendiilor și la 

echiparea cu mijloace tehnice  de apărare împotriva incendiilor:  verificarea mijloacelor 

de stingere a incendiilor (stingătore)  la școli, lăcașe de cult, cămin cultural, bibliotecă, arhivă, 

dispensare medicale, primărie și anexe ale primăriei (magazii de lemne, garaj, depozite, 

centrala termică)   

- Controale, verificare, supraveghere a punctelor de recoltare a cerealelor păioase. 

– 4 controale pe timpul recoltării  
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- Intervenții la incendii de resturi vegetale, vegetație uscată și locuințe, coșuri de 

fum –14 incendii 

- Exercițiu de alarmare a elevilor   în cazul producerii incendiilor în școli  - în a 

doua săptămână a fiecărui semestru școlar la cele 4 școli din comună  

- Instruirea salariaților din primărie în domeniul situațiilor de urgență  

- Evidența fișelor de instruire colectivă cu persoanelor cu ajutor social potrivit Legii 

416/2001 

- Evidența fișelor de instruire individuale privind securitatea și sănătatea în muncă a 

personalului din primărie. 

Față de cele prezentate anterior, pe raza comunei Doljești, s-au realizat 

- DSV – Planul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de apariția 

epizootiilor (pesta porcină africană), Plan de măsuri de intervenție pentru gestionarea 

focarelor de pestă porcină africană;  

- DSP - Planul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de pandemie  

COVID - 19  

- Alte activități desfășurate pe parcursul anului 2021 la nivelul compartimentului 

SVSU 

-  deszăpezire  iarna 2020 – 2021 – lunile ianuarie – martie – 36 ore 

- deszăpezire  iarna 2021– 2022 -  lunile noiembrie și decembrie  2021  - 34,8 ore 

- tocat vegetația  pe drumuri comunale, județene și terenurile de sport Doljești și 

Rotunda, 

- încărcat balast din depozit în remorcă și nivelat (împrăștiat pe drumurile comunei) – 

54,3ore   

- decolmatări șanțuri și alte lucrări efectuate pe timpul și după ploile căzute pe 

parcursul anului 2021 -   25,2 ore  

- Întreținere  verificare și reparații la utilaje și echipamente din dotarea SVSU – 

generatoare de curent, motopompe, Mini încărcător frontal SR200 

 


