
Raportul Primarului Comunei Ac5lari
privind starea economico-sociali in anul 2012

Doamnelor gi domnilor consilieri, domnul viceprimar gefi servicii, stima{i invitali,

in conformitate cu prevederile afi. 63 alin. (3) lit. ,,a" din Legii nr. 2l5l200l,privind
administralia publicd locald, republicatd, primarul prezintd, consiliului local. in orirnul
trimestru, un raport anual privind starea 

""ono*i"d, sociala gi de mediu ; ;;ii;iii
admini strativ-teritoriale.
Activitatea primarului s-a desfdqurat in serviciul colectivitdlii locale, in acord cu interesele
generale ale Comunei Acdfari, pe baza atribuliilor prevdzute in lege, respect6nd principiul
transparenlei decizionale.
Activitatea Primdriei a fost orientatd, in special, inspre indeplinirea obiectivelor stabilite de
administrafia publicd" locald a comunei noastre, aplicarea Hotd"r6rilor Consiliului local,
respectarea obligatiilor qi atribuJiilor stabilite de lege gi de alte acte normative.
Gospoddrirea eficientd a comunei, a bugetului local gi, nu in ultimul rdnd, bundstarea
cetaJenilor comunei Acd\ari, au fost obiectivele principale in anul 2012.
S-au urmdrit: attagerca a cdt mai mulli investitori pentru dezvoltarea unei economii
sdndtoase; intrelinerea gi modernizarea corrtrnud a domeniului public, intrelinerea, repararea
strdzilor din comunS, in limita bugetului local; asigurarea transparenfei in ceea ce priveqte
cheltuirea banilor publici gi a actiunilor intreprinr. d. administralia puthca au fost cu scopul
de a dezvolta componen{a culturala a vieJii cetdtenilor din comuna Acdlari; asigurarea unui
climat modem gi sdndtos in gcoli (asigurarea dotdrilor necesare desfbqurdrii procesului de
invdldmdnt,tepatafn, modernizdri, ajutor financiar, gi nu numai, in acfiunile iniliate de elevii,
etc).

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA

in anul 2012, Consiliul Local a fost convocat in 14 gedinfe de consiliu , din care
12 qedinle ordinare gi 2 gedin{a extraordinard. in cadrul acestor g"din1. au fost adoptate un
numdr de77 hotdrdri cu caracter normativ gi individual.

Cu titlu informativ Consiliul Local al Comunei Acdlari a adoptat hotdrdri in
urmdtoarele domenii de activitate, cum ar fi: aprobarea unor documentalii tehnico-
economice; hotdrAri privind rectificarea bugetului local de venituri gi cheltuieli; stabilirea
impozitelor gi taxelor locale, etc.
Toate aceste gedinfe au fost publice.

Tot in aceastd perioadd au fost emise de cdtre Plimarul Comunei Acdlart un numdr de
443 dtspozitrli, vizand constituirea unor comisii de lucru, incadrarea, suspend area, incetarea
raporturilor de serviciu, convocarea Consiliului Local, instituirea tutelei si curatelei.
acordarea de indemniza\it de susfinere.



RAPoRTUL cu PRlvlRE LA |NVEST|TilLE st REALIZAR|LE coMUNEl
ncAlnnl lN 2012

Strategia locald de dezvoltare a comunei Acd{ari pentru perioada 2007-2013, are in
vedere o serie de linii strategice vizdnd infrastructuralocald,, solulionarea problematicilor. cu
caracter social, educalional, cultural, de sdndtate, turism, etc, urmdrinclu-se o mai buna
valorificare a resurselor locale, revigorarea tradiliilor, dezvoltarea turismului,
ctearea/teabilitarea infrastructurii gi punerea in valoare a pozi\rondrii geografica, in deplin
respegt fa{A de mediul inconjurdtor.

Investiliile majore ale comunei Acdlari, in anul 2012 au urmat celor din 2011 si anii
anteriori in sensul ca s-a dorit si continuat investiliile in infrastructura.

In anul 2012 a fost continuatd lucrarea privind 'tMotlernizare unor strdzi in
localitatea vdleni, comuna Acdlari" prin asfaltarea a r km de strdzi.
Au fost efectuate studii de fezabilitate ;i proiecte tehnice privind ,,Relea cle apd in satele
Murge;ti, Acd(ari Ei StejeriE, comuna Acdlari" qi ,,Relea cle cunalizare cu stalie de epurare
apd tn satele Murge;ti, Acdlari Ei Stejeri;, comuna Acdlari" pentru care urmeazd sd se caute
;i surse-de frnanlare

In anul 2012 a fost finalizat proiectul ReparaJii capitale la Clddirea Primlriei Comunei
Acdlari. Investilia a fost inauguratd in luna Mai, astfel au fost create condilii la standarde
europeene pentru rczolv arca prob I eme I or cetdlenil or.

A fost atribuit contractul de execulie privind lucrarea Sediu gi garaje PSI, care a fost
rcahzatpdna la sfbr;itul anului in proporlie de 50%.

In cursul anului 2012 a fost continuate investiJiile privind ,,Asfaltarea drumului
comunal DC 64 Stejeriq - Gruigor" qi ,,Asfaltarca drumului comunal DC43 GdieEti -
Suveica".

S-a continuatrepararea trotuarelor din comuna Acdlari din satele Murgegti, Stejeriq qi
Vileni.

Au fost achtzilronate diferite elemente pentru crearea unor parcuri de joaca in hecare
sat aparlindtoare comunei, totodatd au fost achizilronate aparate de fortd in aer liber care au
fost instalate in incinta sdlii de sport din Acd{ari.

A fost modernizat sistemul de iluminat public in mai multe puncte ale comunei, prin
instalarea unor corpuri de iluminat noi cu ldmpi ecologice.

S-a modernrzat Cdminul Cultural Acdlali prin renovarea integrald a interiorului, astfel
creAnd un spaliu adecvat gi modern pentru organizarea diferitelor evenimente culturale qi alte
evenimente importante din sat. Pe l6.ngd satul Acdlari au fost efectuate renovdri qi la alte
cdmine culturale din comunS.

Au fost efectuate lucrdri de pietruire in strdzile comunei in hecare sat aparfin[toare
pentru a flurdiza circulalia din sate.

AvAnd in vedere cd anul 2012 a fost una foarte secetdoasd Primaria a venit in ajutorul
cetalenilor efectuAnd fordri in satele aparlindtoare comunei pentru a asigura sursa de apd.

Ca in fiecare an gi in anul 2012 au fost efectuate lucrdri de reparalii, salubrizare qi
modernizare in instituliile de invdldmAnt pentru a crea condilii bune pentru anul qcolar 2012-
2013.

Servicii Publice

AvAnd in vedere dezvoltarea, necesitSlile comunei Acdlari gi posibilitalile privind
crearea serviciilor descentralizate, Comuna AcdJari are infiinlatd urmdtoarele servicii publice
de interes comunitar:



Serviciul Voluntar de Situa{ii cle Urgenfl: Activitatea selvicirrlui este fbarte complexii,
incepand cu prevenirea gi stingerea incendiilor, interventli in caz de situatii de urge'fd
preaum in caz de inundatii, incendii, intervenlii pe drurnurile publice gi zona d" .o-p.-t"rria
Gheorghe Doja, Crdciuneqti, Acd\ari, Pdsdreni. Servicul lucreazd.cu 6 angajali gi cu gl de
voluntari.
in parcursul anului 2012 Serviciul Voluntar de Situalii de Urgenj d. a avutun num6r de 34 de
intervenlii.
Serviciul Ordine Publicl - Poli{ia Local[: Serviciul a fost infiinJat in anul 2007 gi
activitatea s-a constd in menlinelea ordinii publice, patruldri gi oferd ajutor poliJiei nalionaie
ori de cdte ori este nQcesar. Polilia Locala a mai desfdgurat urmdtoarele activitati:- Controlul agentilor de pazd,
- Intervenlii la evenimente rutiere
- Prevenirea fuiturilor de eombustibil din parcdrile de pe DN 13 E60- Prevenirea faptelor infraclionale pe drumurile de cdmp
- A pafticipat la misiunile polifiei nalionale privind depistarea, urm[rirea Ei arestarea
unor infractori
- Patruldri in satele apralindtoare a comunei
- PatrulSri Ei organizarca de p6nde in pddurile aparlinhtoare comunei.- A eliberat 5 de certificate de inmatriculare pentru motociclete qi 3 de certificate cle
inmatriculare pentru utilaje agricole.
- A emis115 de amenzi gi avertismente.

Serviciul Public Comunitar de Eviden{a Persanelor: Serviciul a fost infiinJat in anul 2009.
Activitatea sa constd in primirea cererilor pentru ca4i de identitate permanente qi temporare
gi flotante, totodatd eliberarea acestora. Serviciul functioneazd cu trei angajali specializali i'
activitate qi in anul 2072 aufost eliberate 1180 de cdrli de identitat". S".vi.i,ri deserveqte trei
comune, respectiv Comuna Acdlart, Comuna Pdsdreni gi Comuna Bdldugeri. Populalia
deservitd de Serviciul Public Comunitar de Evidenfa Persanelor este de 11,934 persoane din
care 4,830 din Comuna Acdtari.

Stare Civild

in anul 2012 aufost inregistrate2 de noi ndscuti, 15 c[sdtorii qi 50 de decese.

Urbanism
in anul 2012 aufost eliberate26 Autorizalii d,eConstruire gi 33 de Certificate de urbanism

Activitatea silii de sport 9i a centrului de sport gi de Agrement
Sala de sport are programul cu publicul intre orele 8-23. ZiInic intre orele 8-15 sala de sport
este folositd de cdtre gcoala Acdlaripentru sustinerea orelor de eclucalie fizicd,. intre orele 15-
23 qi in zilele de s6mbdtd gi duminicd sala este inchiriata p"ntru diferite activitdli $ievenimente sporlive. ActivitSlile sportive desftgurate sunt urmdtoarele: fotal, tenis cu
picioare, baschet, tenis de masa, handbal etc.

Activitatea serviciului comunitar de Asistenli Medicali
Serviciul desfdgoard activitate de ingrijire medicald in comuna Acd[ari. in anul 2012 av
beneficiat de asistenld medicald la domiciliu un numdr d,e 245 de peisoane, clin care 32 in
localitatea Gruigor, 23 in localitatea Suveica, 16 in localitatea Stejeriq, 25 in localitatea
Vdleni, 44inlocalitatea Roteni,64 in localitatea Acdfari 19, in locaiitatea Gaiegti, qi22in
localitatea Murgegti. Au fost monitorizate 13 gravid,e, 12 nou ndsculi gi 1 nou n6scut cu



dizabilita4i. in cabinetul medical 34g de persoane au beneficiat de
diferite ana[ze de laborator.

recoltare sanguind gi

Afte realiziri importante in comuna Acifari in parcursul anulu a 2ol2

$i in cursul anului 2012 a fost organizatZilele TradiJionale a Comunei Acdtari in
luna August, cu invitali locali gi din strdindtate, ce sa bucurat de un succes inedit in cadrul
cetdfenilor gi a participan{ilor.

in anul 2072 au fost acordate finanldri nerambursabile instituliilor de cult pentru
continuarea proiectelor de construirea unor case funerare.

Pentru a cunoaste solicitdrile fiecdrui cetSlean au fost organizate intdlniri cu cetdtenii
in fiecare sat.

$i in anul 2012 au fost acordate pachete cadou pentru elevii din qcolile comunei.
A continuat intrelinerea bunelor relafii cu localitdlile infrdtite din Ungaria qi Belgia.

Conform reevaludrii a patrimoniului Comunei Acdfari, valoarea totala a patrimoniului
comunei Acdlari este 43.269.913 lei

Strategia pe anul 2013

in anul 2013 se urmdreqte continuarea dezvoltdrii socio-economice gi moclerniz area a
Comunei Acdtari prin programe qi investilii in infrastructura, dezvoltarea seiviciilor medicale
pentru imbundtS{irea stS.rii de sdndtate a locuitorilor gi prevenirea bolilor qi imbolndvirilor
prin asigurarea accesului la serviciile de recreere, sport gii6n6tate.

in continuare se doregte dezvoltarea infrastructurii qcolare prin continuarea investitiei
Reabilitarii 9i modernizarii gcolii vechi din Acdlari prin transfor-ur.u acestuia intr-un centru
educational cu grddinild gi posibilitate de oferire mAncare caldd prin regim de cantind.

Vom continua investitiile in infrastructura rutierd, modernizdri strdzi, reabilitarea
trotuarelor din satele comunei Acdlari qi crearea unor parcuri de joac6 pentru copii.
Se va avea in vedele susJinerea cultelor pentru construirea unor case mor.tuare in satele
apar{inatoare comunei.

PRIMAR

OSVATH


