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Stimați cetățeni,
Începutul de an nou 2018 îmi oferă plăcutul prilej de a vă
transmite dumneavoastră şi celor dragi urări de sănătate, împliniri şi
bucurii, însoţite de îndemnul de a avea răbdare şi a spera într-un viitor
mai bun cât mai curând.
Vă mulţumesc pentru efortul depus şi ajutorul acordat prin plata
impozitelor şi taxelor la bugetul local, precum şi pentru comunicarea şi
relaţia bună cetăţean – instituţie primărie.
Doresc să vă asigur că, împreună cu membrii Consiliului local
Aninoasa, suntem la fel de determinați ca la începutul acestui nou
mandat, să implementăm măsurile cuprinse în Strategia de dezvoltare
locală, întrucât ele survin ca urmare a unei analize amănunțite a nevoilor
comunei noastre, a cărei analiză a fost realizată cu sprijinul factorilor
cheie: cetățeni, mediu de afaceri, instituții publice de la nivel local și
județean. Atingerea acestor obiective reprezintă o provocare pentru toți membrii comunității și doar printr-un efort comun
susținut, pe termen lung, rezultatele așteptate pot fi tangibile. Suntem datori să lăsăm generațiilor viitoare o comună modernă,
cu o infrastructură dezvoltată și un mediu economic dinamic, o comună care să asigure un nivel ridicat de trai pentru toți
locuitorii. În continuare, în vederea ducerii la bun sfârșit a misiunii care ne-a fost încredințată, vom dezvolta și moderniza
administrația locală, vom atrage finanțare și vom construi parteneriate solide cu autorităţi publice județene, regionale,
naționale și europene, cu investitori, cu societatea civilă și cu alți factori interesați, în vederea implementării cu succes a
proiectelor de dezvoltare. Doresc să mulțumesc pe această cale Consiliului Local, partenerilor din mediul public și privat dar și
societății civile și cetăţenilor, atât pentru implicarea activă în derularea acestui proces de planificare strategică, cât și pentru
asumarea responsabilităţii în vederea implementării măsurilor propuse, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a comunei
şi pentru bunăstarea comunităţii noastre pe termen lung.
În exercitarea atributiilor referitoare la relația cu Consiliul Local, în calitate de primar îmi revine obligația de a prezenta
în primul trimestru al anului raportul anual privind starea economico – social și de mediu pe anul 2017.
Raportul Primarului comunei Aninoasa, judet Dambovita privind activitatea din anul 2017 este un gest normal, în
contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre.
Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei si respectiv a Consiliului Local precum şi o raportare statistică
a stării economice şi sociale a comunei noastre în anul precedent.
Consider că, prin acest raport nu se vrea o prezentare exhaustivă a activităţilor desfăşurate de aparatul de specialitate
al primarului, pentru anul 2017, ci o sinteză a principalelor direcţii în care s-a acţionat pentru punerea în aplicare a atribuţiilor
ce-mi revin potrivit legii.
Nutrind convingerea că cele prezentate vă vor edifica asupra raportului de autoritate, cooperare şi prestaţie între
administraţia publică locală şi dumneavoastră, vă asigurăm asupra eforturilor, atenției și a disponibilității noastre cât și a
întregului corp profesional de care dispun.

Primarul dumneavoastră,
ec. Constantin MARICESCU
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CAPITOLUL I
RAPORT PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A
COMUNEI ANINOASA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA
INTRODUCERE ȘI CONTEXT
Comuna Aninoasa este o unitate administrativ teritorială cu personalitate juridică din judeţul Dâmbovița, România, formată
din satele Aninoasa, Săteni şi Viforâta ( cu cǎtunul Valea Sasului), ai căror locuitori formează o comunitate umană, unitară care
are ca scop fundamental al vieţii şi activităţii sale înfăptuirea binelui comun şi fericirea tuturor membrilor săi.

Fig. 1 – Comuna Aninoasa imagine din satelit

AMPLASAREA GEOGRAFICĂ ȘI RELIEF
Suprafața, vecinătăți
Suprafata: Comuna Aninoasa ocupă suprafata totală de 27,66 km, ceea ce reprezinta 0,68% din suprafata judetului
Dambovita.
Vecini
Comuna Aninoasa este vecină cu următoarele localități: la N – comuna Glodeni, S – mun. Tîrgoviște, E – comuna Răzvad, V –
comuna Sotânga.
Așezare
Comuna Aninoasa se află în partea de sud-est a județului Dâmbovița, fiind cuprinsa intre Raul Ialomita si afluentul acestuia
Paraul Slanic .
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Forme de relief, specifitati, influente
Relieful comunei este reprezentat de campie si dealuri, fiind o zona colinara care face parte din Subcarpatii Munteniei.
Caracteristici pedologice ale solului
Sectorul Subcarpatilor Ialomitei este ocupat de soluri brune, podzolice, iar pe alocuri apar si soluri brune acide. Solurile
aluvionare ocupa suprafete restranse in luncile raului Ialomita, pe zona Sateni-Aninoasa.O zona aparte este Valea Rusului din
satul Viforata sub aspectul fenomenelor fizico-geologice. Versantul prezinta relief specific alunecarilor de teren vechi,
stabilizate variat, cu trepte abrupte ce reprezinte rape de desprindere a unor alunecari de teren vechi. Roca de baza este
constituita din argile, argile prafoase sau nisipoase cenusii sau cafenii galbui cu intercalatii de nisipuri argiloase, nisipuri fine
sau saturate si nisipuri cu pietris.
Litografia terenului, frecvent roci argiloase incadrate in cea mai mare parte in categoria pamanturilor cu umflaturi si contractari
mari, drenajul necorespunzator al apelor din precipitatii, traficul greu din zona, lipsa vegetatiei arboricole, efectuarea de lucrari
pe versant, incarcarea versantului cu lucrarii de constructii au determinat reactivarea fenomentului de instabilitate si alunecare
a acestuia.
Regimul climatic, specificatii, influente
Aninoasa fiind situata la poalele dealurilor subcarpatici, avand deci o clima temperat-continentala.
Apărarea naturală împotriva vânturilor dominante, asigurată de dealurile subcarpaţilor, determină un microclimat specific cu
ierni blânde și veri răcoroase, caracterizat printr-o temperatură medie anuală de + 9,7 0C. Din cercetările efectuate s-a
constatat că amplitudinea termică anuală este diminuată de amplasarea satelor în zona intracolinară. Amplitudinea termică
este de 250 C, comuna fiind încadrată de izotermele anuale de 90C-100C. Vânturile dominante în această zonă sunt cele din
Nord-Vest, NE și Est.
In general, intensitatea vânturilor este redusă, aerul fiind în cea mai mare parte a anului calm.
Precipitaţiile se încadrează tipului continental, caracterizat prin maximum în lunile mai-iunie si minimum în februarie, cu un
regim deosebit de variat ca și al vânturilor atingǎnd valori cuprinse între 640-780 l/m2 anual, deşi s-au înregistrat şi valori
extreme in anul 2005 de 1268,2 l/m2 cu un maxim lunar de 268 l/m2 înregistrat în luna august.
Temperaturi – lunar si anual (valori medii, valori extreme inregistrate – varfuri istorice)
Temperatura medie anuala este de +9,7 0C.
Amplitudinea termica este de 25
Valorile termice ale lunilor extreme se incadreaza in luna iulie +21 grade Celsius.
In luna ianurie cea mai mare parte a teritoriului este cuprinsa intre -5 si respectiv – 3 grade Celsius.
Fenomene meteorologice extreme (furtuni, tornade, etc.)
Pe teritoriul comunei Aninoasa s-au inregistrat fenomene meteorologice mai semnificative cum ar fi vijeliile.
Vanturile cu viteze cuprinse intre 2-5 m/s au o pondere de 54%, cele cu viteza de peste 10 m/s sunt rare iar cele mijlocii cu
viteza de 5-10 m/s au o pondere de 5,6%.
Numarul zilelor cu polei este in medie de 4-5 zile, iar iarna pe timp cetos si vantos apare chicura, in medie 2-3 zile pe an.
Reţeaua hidrografică
Reteaua hidrografica a satelor si imprejurimilor se afla sub incidenta reliefului si a climatului.Astfel densitatea acesteia este
de 0,3-0,5 Km/km2. Apele freatice in câmpia subcolinară sunt la 10-15m adâncime.
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Principalele vai cu ape sunt: Valea Marea impreuna cu Valea Sipotului, Valea Viforatei – cu ape permanente si Valea Adanca –
cu ape sezoniere. Aceste valcele, cu o lungime totala de cca. 11,3 km, preiau toate apele pluviale de pe versanti, functionand
ca santuri pluviale. Cele din satele Aninoasa si Viforata se varsa intr-un canal colector care se varsa apoi in râul Ialomita, iar
cel din Sǎteni se varsǎ direct in râul Ialomita.
Raul Ialomita traveseraza satele Aninoasa, margineste satu Sateni si delimiteaza comuna Aninoasa de satul Teis, despartind
teritorial orasul Targoviste de comuna Aninoasa, avand un debit de 38,8 m3/s.
In amonte de comuna Aninoasa, in localitatea Pucioasa, exista barajul Pucioasa, tip potcoava, executat din balast, arocament
si nucleu de argile, betonat cu dale, fiind amplasat intr-o sectiune normala a raului Ialomita.
Desi comuna Aninoasa este amplasata in bazinul hidrografic al raului Ialomita, nu dispune de un strat acvifer adecvat, acesta
fiind pe de o parte limitat cantitativ din cauza structurii geologice, iar pe de o parte, stratul este saraturat sau la limita de
potabilitate chimica.
Resurse cu valoare peisagistica – biodiversitatea ( vegetatia, fauna)
Comuna Aninoasa deţine 731 ha de pǎduri Speciile forestiere întâlnite sunt specifice zonei de silvostepă: aninul, plopul, salcia,
socul, păducelul, salcâmul, cireşul sălbatic, carpenul, stejarul, gorunul etc. Dintre plantele ierboase specifice zonei se pot
aminti: iarba grasă, pirul, trifoiul. Pe pajişti, în mai-iunie înfloresc multe plante: păpădia, romaniţa, margareta, piciorul
cocoşului, gălbenelele. În păduri întâlnim primăvara toporaşi, măseaua ciutei, brebenei, floarea paştelui, ciuboţica cucului,
viorele.
Fauna este diversă, caracteristică zonelor de câmpie şi zonelor colinare.
Pe teritoriul comunei, in centrul satului Aninoasa , pe o suprafaţa de 300 m2 , este amenajat un parc.
Rutiere (specificitate – exemplu autostrazi, drumuri nationale, drumuri judetene, rute de transport materiale periculoase,
etc.)
Principalele cai de comunicatie la nivel teritorial ce asigura legatura rutiera in cadrul teritoriului administrativ dar si in afara
acestuia cu reteaua generala de localitati a judetului precum si cu municipiul Targoviste sunt:
– drumul national DN 71 Baldana – Targoviste – Sinaia: – 4,368 Km;
– drumul national DN 72 Gaesti – Targoviste – Ploiesti – 1,1 Km
– drumul judetean DJ 717 Aninoasa (DN 71) – Viforata (DN 72) – 5,119Km;
– drumul judetean DJ 718 Transformator (DN 71) – Manastirea Viforata – 2,8Km;
Lungimea totala a drumurilor publice este de 36,201.Km, din care:
– 29,632 Km drumuri asfaltate ( 41,08 % din lungimea drumurilor publice)
– 1,210 Km drumuri betonate ( 9,53% din lungimea drumurilor publice)
Alimentarea cu apǎ potabilǎ
Alimentarea cu apa potabilǎ se realizeazǎ atǎt în sistem centralizat, printr-o reţea de distribuţie distribuitǎ în toate cele trei
sate, racordatǎ la reţeaua de apǎ potabilǎ a municipiului Târgovişte cât şi prin fântâni proprii sau stradale.
Reţeaua de alimentare cu apǎ potabilǎ deserveşte întreaga comunǎ dupǎ cum urmeazǎ:
– 25,292 Km în satele Aninoasa şi Viforâta
– 9,149 Km în satul Sateni.
Evacuarea apelor uzate
Reţeaua de canalizare a comunei Aninoasa, are o lungime de 29,369 Km asigurând colectarea parţialǎ a apelor uzate
menajere şi tehnologice din satele Viforâta şi Aninoasa, printr-o reţea de canalizare interdependentǎ de sistemul de canalizare
centralizat al municipiului Târgovişte, urmatǎ de tratarea acestora în Staţia de epurare Târgovişte Nord, aflatǎ în administrarea
S.C. Compania de Apǎ Targovişte Dâmboviţa. S.A.
Alimentarea cu gaze naturale
Lungimea totalǎ a reţelei de gaze naturale : 34,006 Km. şi deserveşte întreaga comunǎ, dupa cum urmeazǎ: ( sursa:
Evidenţele S.C. GDF SUEZ –Direcţia Regionalǎ Comercializare Sud) Aninoasa – 793 gospodǎrii şi 20 consumatori noncasnici;
Viforâta – 729 gospodǎrii şi 41 consumatori noncasnici;
Sǎteni – 403 gospodǎrii şi 6 consumatori noncasnici;
Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale este realizatǎ din conducte din oţel respectiv din P.V.C. şi are urmǎtoarele lungimi:
Aninoasa: 14229 ml;
Viforâta : 13791 ml;
Sǎteni : 5916 ml;
Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale se extinde pe mǎsurǎ ce se dezvoltǎ noi zone de locuit, comuna Aninoasa fiind
deosebit de atractivǎ din punct de vedere al construirii de cartiere rezidenţiale.
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Transporturile
Feroviare (specificitate- exemplu triaje, tuneluri)
Calea ferata de pe teritoriul comunei Aninoasa are o lungime totala de 5 km, cu 2 halte (Viforîta si Sateni) din nodul de cale
ferata Targoviste-Pietrosita.
Rute aeriene
Teritoriul comunei Aninoasa este survolat de traficul aerian ce face legatura intre capitala si orasele reprezentative din vestul
tarii.
Retele de conducte magistrale
Retea magistrala de produse petroliere: Petrotrans (CONPET) , transport titei
Retea repartitie MP PETROM – Fieni-Targoviste
Retea de repartitie gaze MP – SC DISTRIGAZ SUD – Targoviste-Aninoasa-Doicesti
Retea de apa potabila ce alimenteaza comuna
Statii – linii electrice retea 110 kv
ISTORIE
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Aninoasa făcea parte din plaiul Dealul-Dâmbovița din județul Dâmbovița, era formată
doar din satul de reședință și avea 700 de locuitori. În comună funcționa o școală mixtă înființată în 1889 și o biserică. Pe
teritoriul actual al comunei funcționa atunci și comuna Viforâta, formată din cătunele Viforâta și Mahalaua, având în total 1500
de locuitori. Aici funcționau două biserici, o școală și mai multe fabrici de gaz. Pe teritoriul ei se aflau
mănăstirile Dealu și Viforâta. Satul Săteni era atunci arondat comunei Doicești.
În 1925, comunele figurează în plasa Târgoviște a aceluiași județ. Comuna Aninoasa, formată din satul Aninoasa și cătunul
Subdeldei avea 1368 de locuitori, iar comuna Viforâta, tot cu satele Mahalaua și Viforâta avea în total 2169 de locuitori.
În 1951, comunele au trecut în subordinea raionului Târgoviște din regiunea Prahova, din care au făcut parte până în 1968.
Între timp, satele Viforâta si Sateni au fost incluse în comuna Aninoasa.
STRUCTURA DEMOGRAFICĂ
Comunitatea şi autorităţile sale reprezentative asigură condiţii optime ca fiecare dintre satele care o compun să-şi păstreze şi
să-şi promoveze identitatea exprimată prin valorile, obiceiurile şi tradiţiile proprii în condiţiile stabilite de legile ţării, de
prezentul statut şi de celelalte acte de autoritate locală.
În spiritul tradiţiilor democratice şi al idealurilor perene ale poporului român, al valorilor naţionale, europene şi universale,
organizarea social-politică, economică, educaţională şi culturală a muncii şi vieţii comunităţii locale se întemeiază pe apărarea
şi promovarea democraţiei şi a legalităţii, a demnităţii omului şi a liberei dezvoltări şi afirmări ale personalităţii umane, a
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, a dreptăţii sociale şi a pluralismului politic, a muncii libere şi a familiei care reprezintă
valori supreme ale acesteia şi pe care autorităţile publice locale, instituţiile şi cetăţenii au datoria de a le apăra şi garanta.
Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea Consiliul local, Primarul comunei şi Primăria, cuprinde totalitatea
locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul stabil în comuna Aninoasa sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei.
Parti integrante ale teritoriul comunei Aninoasa, satele componente ale acesteia sunt atestate conform istoriei si evolutiei in
timp astfel: Aninoasa, Sateni si Viforata
ANINOASA este unul din satele cele mai vechi din judeţ, fiind amintit la 29 aprilie 1453, În vremea domniei lui Vlad Călugărul
(1482 – 1495), satul Aninoasa a fost pierdut „cu rea hiclenie” de bunicul lui Hamza Turcul ; domnul l-a dăruit unui apropiat al
său numit Miclo. Soţia şi fiul acestuia l-au vândut apoi lui Neagoe Basarab (1512 – 1521), care l-a încredinţat mitropoliei din
Târgovişte, ctitoria sa. La dania lui Neagoe s-a adăugat apoi aceea a lui Radu vodă Bădica, ce a dăruit perperii încasaţi din viile
satului (8 Noiembrie 1523). Satul a fost întărit apoi de numeroşi domni mitrolpoliei la: 31 octombrie 1529, 7 aprilie 1534, 28
ianuarie 1538, 21 iunie 1560, 8 septembrie 1568, 1615 etc. Încă din sec. XV, pe teritoriul satului existau podgorii renumite care
au intrat treptat în stăpânirea mitropoliei.
Spre sfârşitul secolului, Constantin Brîncoveanu cumpărând propietăţile de la Săteni şi Doiceşti, mitropolia a cedat viile de
acolo, primind „alte vii în dealul Aninoasei.
La sfârştul sec. XIX era vestit prin cantităţile mari de vin de bună calitate produs pe dealurile din jur (Cornetul, Ogrăzile şi Feţile);
pe partea de câmpie a satului se produceau cantităţi mari de porumb. La începutul sec. XX a început exploatarea cărbunelui
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Şcoala a fost înfiinţată la 1838. În 1844 localul avea două camere şi o sală.. În 1890 a început construirea localului nou de
şcoală, care nu se terminase încă în 1893. În 1925 funcţionau 4 clase, cu cursuri pentru adulţi, iar în 1926 se înfiinţează un
atelier de lucru manual şi o bibliotecă şcolară.
SĂTENI. Situat în apropierea Târgoviştei, poartă acest nume dat probabil locuitorilor săi de orăşenii din capitala ţării pentru a
se diferenţia de ei. Satul este foarte vechi. Dintr-un document din 20 ianuarie 1604 rezultă că satul a fost cumpărat cu 280.000
de aspri (sumă foarte mare) de Vlad Tepeş (1456 – 1462), care l-a dăruit surorii sale, Alexandra, strămoaşa boierilor din Săteni.
Satul apare apoi deseori în documente cu prilejul unor vânzări de ocine: 4 iulie 1572, 28 aprilie 1605 etc.
Un moment important l-a reprezentat trecerea unor întinse pămâturi în stăpânirea puternicului boier Gheorghe Băleanu.
În prima jumătate a sec. XIX numărul locuitoilor a crescut destul de mult : de la 147 locuitori cu 26 gosodarii în 1810, la 292
locuitori cu 74 familii în 1838. La sfârşitul sec. XIX Săteni era sat al comunei Doiceşti.
În anul 1842 a fost înfiinţată şcoala. Învăţământul se desfăşura în casa învăţătorului, deoarece casa de şcoală construită din
nuiele, cu două odăi şi o sală, era neterminată.. După 1900, cursurile s-au desfăşurat într-o casă particulară, iar în 1906 se
clădeşte un local nou de clasă pe terenul oferit de propietarul N. Cosăcescu În 1939 a fost înfiinţat în sat un cămin cultural care
îşi avea sediul în localul şcolii primare VIFORÎTA.
Vechimea aşezării este dovedită de ceramica tip Tei II, epoca bronzului, descoperită la punctul „Cărămidărie”, în marginea
satului, pe dreapta drumului Târgovişte – Aninoasa (sondaj G. Mihăescu). Numită uneori şi Vihoreşti, Vihorâţi sau Viforâţi,
aşezarea este amintită încă de la 12 septembrie 1479, când Basarab cel Tânăr întărea mânǎstirii Bolintin vie la Vihorâţi. După
construirea mânǎstirii Viforâta, parte de ocină a devenit propietatea acesteia (doc. din 26 septembrie – decembrie 1557). Din
documente mai târzii rezultă că Radu cel Mare dăruise satul Vihoreşti mânǎstirii Dealu, în stăpânirea căreia se găsea la 15 iunie
1612 şi 1614. Din documente mai târzii rezultă că partea mânǎstirii Dealu se numea Gura Viforâtei.
La sfârşitul sec. XIX comuna Viforâta era compusă din doua cătune: Viforâta şi Mahalaua (Valea Voievozilor), cu o populaţie de
1500 loc. ; 1912 – 2.214 loc. Locuitorii produceau „cu deosebire vin mult şi ţuică de prune”, iar în sat existau „cîteva fabrici de
gaz”. Exploatarea petrolului începuse aici încă din a doua jumătate a sec. XIX. În 1889 s-a înfiinţat o fabrică de petrol şi
derivatele sale, propietatea lui Ion Grigorescu, care folosa o rafinărie mai veche, din 1880.
La 1930 în sat funcţiona o fabrică de ceramică şi cărămidă, unde lucrau locuitorii satului, ca şi cei din satele vecine. Viticultura
şi pomicultura erau principalele ocupaţii.
În 1838 s-a înfiinţat şcoala din Viforâta, când funcţiona în casa învăţătorului Gh. Verzea deoarece localul nu fusese clădit.
Localul a fost clădit în 1912, cu două săli de clasă. În 1934 s-au organizat un muzeu şi o bibliotecă şcolară. şcoala a fost reparată
după cutremurul din 1940. La 1930, din cei 1.803 loc., ştiau carte 1.288 loc., adică 71,6%, un procent foarte mare faţă de alte
sate din judeţ.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Aninoasa se ridică la 6.344 de locuitori, în creștere față
de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5.982 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,1%).
Pentru 2,68% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor
sunt ortodocși (94,86%). Pentru 2,82% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională, asa cum reiese din figura
nr. 2.

Fig. 2 – Date demografice conform recensamantului din anul 2011
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După ultimele date statistice, la sfârsitul anului 2017 populaţia stabilă a comunei Aninoasa, judet Dambovita este de 6244
locuitori repartizată pe sate astfel :
 Satul Aninoasa - 2331 locuitori;
 Satul Săteni - 1515 locuitori;
 Satul Viforâta - 2398 locuitori.
Aproximativ 52, 01 % din populatia comunei Aninoasa este de sex feminin. Sub impactul actiunii combinate a factorilor
demografici in 2017 continua sa predomine populatia de sex feminin, constatandu-se insa o accentuare a procesului de
imbatranire a populatiei.
Indicatori demografici
Din datele operative primite de la compartimentul Stării Civile reiese că în anul 2017 s-au născut cel putin 7 copii in afara tarii
pentru care s-a cerut transcrierea actelor de nastere, iar în aceeaşi perioada s-au înregistrat 58 decese, rezultând un spor
natural negative și în țară.
Numărul căsătoriilor încheiate în comuna Aninoasa în anul 2017 a fost de 30 din care una transcrisa, neinregistrandu-se
divorturi pec ale administrativa.
Au fost inregistrate un numar de 44 mentiuni primite de la alte primarii, la care se adauga mentiunile care au fost intocmite
pentru actele de stare civila incheiate in institutia noastra transmise la Serviciul pentru evidenta populatiei din cadrul
Consiliului Judetean Dambovita.
SITUATIA ECONOMICĂ LA NIVEL DE COMUNĂ SE PREZINTĂ DUPĂ CUM URMEAZĂ:
a) Zonele industrializate/ramuri:
Conform tabelului de mai jos:
Nr.
crt.

1

Domeniul de
activitate

Ramuri

Subdomenii

Detalii

Agricultura

Cresterea animalelor, productie cereale si
legume
Vanzare cu amanuntul
Extractie titei si administrare produse petroliere
Panificatie
Productie lemn
Rutier si de marfuri
Realizare constructii civile si industriale

Comert
Industrie

Transporturi
Constructii
b) Depozite/rezervoare, capacităţi de stocare;
Nu sunt de valoare tactică, operativă sau strategică.
c) Fondul funciar - terenuri agricole, suprafeţe împădurite etc;
Conform tabelului de mai jos:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Domeniul
Teren arabil
Fâneţe
Păşuni
Livezi
Paduri si alte terenuri forestiere
Terenuri cu ape si ape cu stuf
Cai de comunicatie si cai ferate
Terenuri ocupate de constructii si curti
Terenuri degradate si neproductive

Cantit.
număr
560 Ha
142 Ha
551Ha
273 Ha
729 Ha
38 Ha
88
283
106

Aşezarea geograficǎ extrem de favorabilǎ, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii au determinat în ultimii ani scoaterea
din circuitul agricol a unor terenuri în vederea construirii de locuinţe
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d) Creşterea animalelor;
Conform tabelului de mai jos:
Nr.
crt.

1

Cantit.
număr
118
216
1151
931
5800
56

Domeniul

Număr de animale

Bovine
Porcine
Ovine
Caprine
Păsări
Cabaline

În sectorul vegetal de privat s-au obtinut urmatoarele productii: 132 tone de porumb - suprafata totala cultivate de 44 ha,
grau suprafata totala cultivată de 25 ha cu 70 tone, productia de cartofi de pe suprafata de 9 ha cu 225 tone; productia de
legume de pe suprafata de 38 ha cu 633 tone.
e) Turism conform tabelului de mai jos:

Din care:

Domeniul
Religios: Mănăstirea Dealu și Viforîta
De tranzit și de sfârșit de săptămână:comuna fiind
amplasată pe ruta spre Valea Prahovei – SinaiaBrasov.
Activ: parapantă
De afaceri: la nivelul comunei există posibilități de
cazare și organizare teambuilding-uri/conferințe
(aprox. 44 de camere)

Activitățile de promovare sunt realizate și prin Centrul local de informare și promovare turistica.
f) Apariţii de noi activităţi economice în cadrul zonei;
- nu este cazul
g) Turism si agrement
Comuna Aninoasa detine un potential natural si antropic de exceptie, usor de valorificat: cele 2 manastiri Dealu si Viforata,
monumente istorice si locuri de creatie incluse in UNESCO, ”Casa Brancoveneasca” si ”Fântana Păcii” construita in Aninoasa
pe vremea lui Matei Basarab ca semn de impacare cu Vasile Lupu. Comuna detine o sala moderna de sport, centru cultural,
baza de antrenament pentru echipa de fotbal FC Aninoasa si echipa de handabal fete Sportul Aninoasa etc.
Administraţia publică locală desemnează „o categorie de autoritate publică, care potrivit Constituţiei şi legilor este chemată
să execute legea, sau, în limitele legii, să presteze servicii publice, uzând, în acest scop, de prerogativele specifice puterii
publice”.
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CAPITOLUL II
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI ANINOASA, JUDEȚ DÂMBOVIȚA ÎN ANUL 2017
“Fă tot ce poţi, cu ceea ce ai, acolo unde te afli.”
Theodore Roosevelt

După cum reiese din definiţia de mai sus, sistemul
administraţiei publice locale, cum este si cel aferent unitatii
administrative teritoriale Aninoasa cuprinde două
componente majore, şi anume: prerogativele puterii publice
si, ca principal scop satisfacerea nevoilor colectivităţii locale pe
care aceasta o reprezintă. Principiile sunt complementare şi
independente, iar funcţionalitatea unuia dintre ele
influenţează, în mod decisiv, eficaciatea celuilalt.
Consiliul local al comunei Aninoasa se bucură de un statut
autonom, în sensul că el deliberează asupra intereselor
specifice ale colectivităţilor locale şi decide cu privire la modul
de realizare a acestora fără niciun amestec din partea autorităţilor administraţiei de stat.

Componenţa Consiliului Local Aninoasa în anul 2017:
NR.
CRT.

NUME ȘI PRENUME

FUNCȚIA

APARTENENȚA POLITICĂ

1.

ANDREI NICULAE

CONSILIER LOCAL

PNL

2.

DOMAN TOMA MARIUS

CONSILIER LOCAL

PSD

3.

DOROBANȚU CEZAR

CONSILIER LOCAL

PNL

4.

GAGIONEA CAMELIA

CONSILIER LOCAL

PSD

5.

HOLBAN VASILE

CONSILIER LOCAL

PSD

6.

JECULESCU GEORGIANA

CONSILIER LOCAL

PNL

7.

JIANU DANIEL IONUȚ

CONSILIER LOCAL

PSD

8.

LĂZĂRESCU PERSIDA

CONSILIER LOCAL

PSD

9.

MACRIȘ ANA CORINA

CONSILIER LOCAL

PSD

10.

DULAMĂ DUMITRU

CONSILIER LOCAL

PSD

11.

MORARU TEODORA

CONSILIER LOCAL

PSD

12.

NEAGU ROXANA ELENA

CONSILIER LOCAL

PSD

13.

OPREA GHEORGHE CIPRIAN

CONSILIER LOCAL

PNL

14.

PITIȘ IONEL

CONSILIER LOCAL

PSD

15.

VULPESCU CORNELIU

CONSILIER LOCAL

PSD
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SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017
Prin prisma propriei structuri, in derularea anului 2017, Consiliul local
al comunei Aninoasa, judet Dambovita a luat act de incetarea de
drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier
local al domnului Mihai Andrei Valentin ca urmare a demisiei din
functia publica detinuta, validand in sensul mai sus aratat pe domnul
consilier Dulamă Dumitru.
În cadrul şedinţelor intrunite ordinare, extraordinare si de indata ale
Consiliul Local al comunei Aninoasa s-au votat toate proiectele de
hotărâre expuse si invederate.
Vizând interesul cetățeanului, Consiliul local al comunei Aninoasa s-a
intrunit intr-un numar de 24 de sedinte fiind adoptate un numar de
105 hotarari de consiliu.
Atat Consiliul local şi cat si cele 3 comisii de specialitate şi-au
desfăşurat activitatea pe baza prevederilor Legii nr. 215/ 2001
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, corroborate cu
O. G. nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al Consiliului local.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local, comisiilor de specialitate le-au
fost puse la dispoziţie toate materialele înscrise pe ordinea de zi şi li s-au acordat sprijinul şi asistenţa de specialitate.
Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local Aninoasa si-au desfasurat activitatea, spre verificarea, coordonarea si
facilitarea adoptarii hotararile de consiliul local, emitand acolo unde a fost cazul aviz favorabil acestora. Nu a fost emis nici un
singur aviz negativ proiectelor de hotarare.
Totodata va informam ca au fost avizate pentru legalitate un numar de 306 acte administrative emise de catre institutia
primarului.
S-au depus diligente in încercarea de identificare in continuare nevoilor comunei, prioritățile, problemele cu care se confruntă
cetățenii, indiferent de natura lor, probleme care au fost aduse la cunoștința executivului și s-a dispus urmărirea rezolvarii lor
acolo unde era cazul.
In ceea ce priveste relatia cu mass-media, la solicitarile exprese, s-au discutat si expus problemele de interes ale comunității și
cele privind activitatea de consiliu, răspunzând prompt cu declarații punctuale pe diverse problem invederate.
POLITICA FINANCIARĂ
Pentru anul 2017, procesul de elaborare şi execuţie a bugetului
comunei Aninoasa s-a bazat pe atragerea cetăţenilor la actul
decizional, a avut în vedere creşterea valorii informaţionale a
acestuia, îmbunătăţirea rolului alocativ prin repartizarea
transparentă a fondurilor bugetare în funcţie de priorităţile
sectoriale, urmărindu-se satisfacerea la un nivel acceptabil a
tuturor categoriilor de cheltuieli.
În fundamentarea politicii fiscale şi bugetare a comunei Aninoasa
s-au avut în vedere evoluţiile bugetare ale anilor precedenţi,
priorităţile comunităţii pornind de la nevoile acesteia, realizarea
obiectivelor stabilite prin Strategia de dezvoltare locala, potrivit
căreia comuna Aninoasa va deveni o localitate europeana
moderna caracterizata prin următoarele particularităţi:
 Economie puternică şi modernă, cu afaceri care creează
bunăstare economică sustenabilă şi oportunităţi de angajare
pentru toţi membrii comunităţii;
 O localitate uşor accesibila cu legături de transport
interne şi externe eficiente şi puternice, care asigură condiţii
excelente de creştere economică şi o bună calitate a vieţii;
 Forţă de muncă bine pregătită oferind o gamă diversă de oportunităţi care să permită cetăţenilor să aibă aspiraţii ai
mari şi să îşi atingă potenţialul în găsirea unui loc de muncă, iar angajatorilor să dispună de abilităţile care le sunt necesare
pentru a contribui la creşterea economică a comunei;
 Excelenţă în protecţia mediului prin plasarea mediului în centrul deciziilor sale;
 Infracţionalitate scăzută şi o localitate în care oamenii pot trăi, investi şi lucra în siguranţă;
 Servicii de sănătate excelente şi o populaţie activă şi sănătoasă;
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 Un loc prielnic pentru copii, pentru viaţa de familie, în care copiii şi tinerii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să îşi atingă
potenţialul şi să contribuie în mod pozitiv şi activ în viaţa comunei;
 O localitate care utilizează pe deplin talentele cetăţenilor şi nou-veniţilor, investitorilor, studenţilor etc. şi care
încurajează oamenii să îşi împărtăşească ideile şi experienţele;
 O localitate cu evenimente şi activităţi sportive, teatre, centru cultural, concerte de muzică live, şi festivaluri care sunt
populare printre localnici;
 O localitate care este perceput ca fiind bine administrata de către liderii aleşi în mod democratic, responsabili şi cu o
manieră transparentă, în care oricine îşi doreşte să locuiască, să investească şi să facă afaceri.
 Biroul financiar contabil, achizitii si investitii, prin acţiunile întreprinse privind fundamentarea, elaborarea şi execuţia
bugetului, precum şi cele privind gestionarea financiar-contabilă a resurselor materiale şi financiare, a asigurat transpunerea
în practică a politicilor fiscale şi bugetare ale Consiliului local.
Politica fiscală a avut în vedere în 2017 criterii precum:
1. Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate;
2. Asigurarea resurselor bugetare necesare pentru buna funcţionare a instituţie și serviciilor publice subordonate;
3. Atragerea de surse suplimentare de finanaţare.
Principalele măsuri fiscale pentru anul 2017 au constat în:
 Acordarea de scutiri la plata penalitatilor si majorarilor de
intarziere a impozitelor şi taxelor locale pentru persoanele fizice, in
cota de 100%;
 Acordarea unei bonificaţii maxime de 10% în cazul
persoanelor fizice care îşi achită integral impozitul pe clădiri, impozitul
pe teren şi impozitul asupra mijloacelor de transport până la 31 martie;
 Menţinerea impozitelor și taxelor locale la nivelul anilor
precedenţi;
 Întărirea controlului financiar privind stabilirea, urmărirea şi
încasarea veniturilor;
 Atragerea de surse suplimentare de venituri – granturi,
donaţii şi sponsorizări şi prin promovarea unei politici active de
împrumuturi;
 Creșterea gradului de conştientizare a cetăţenilor asupra importanţei achitării impozitelor şi taxelor locale pentru
dezvoltarea comunităţii, prin diferite metode – întâlniri zonale, dezbateri publice, pliante, informaţii transmise prin massmedia;
 Îmbunătăţirea modului de lucru cu cetăţenii al funcţionarului public din domeniul fiscal, prin perfecţionarea activităţii
personale.
Politica bugetară pentru anul 2017 a avut în vedere realizarea unei distribuţii eficiente şi transparente a fondurilor bugetare
prin stabilirea unui sistem coerent de priorităţi în repartizarea acestora pe sectoare. Principalele coordonate ale cheltuielilor
bugetare în anul 2017 au fost:
1. Îmbunătăţirea transparenţei bugetare;
2. Îmbunătăţirea managementului cheltuielilor publice.
Cadrul legal al formarii bugetului comunei Aninoasa, judet Dambovita
Sistemul bugetar al fiecărei ţări cuprinde ansamblul relaţiilor şi al formelor organizatorice prin care se asigura formarea,
repartizarea şi utilizarea fondurilor bugetare. Problema esenţială a structurii oricărui sistem bugetar deriva din ierarhizarea
dreptului de decizie asupra folosirii resurselor bugetare, care impune instituirea unui anumit sistem de venituri cuvenite
fiecărei verigi bugetare, precum şi modalităţile de încasare a veniturilor şi de alocare pe destinaţii a resurselor bugetare.
Această ierarhizare se face în raport cu competenţele stabilite prin lege pentru organele centrale şi locale ale puterii
administraţiei de stat. In prezent sistemul bugetar din România se bazează pe structura organizatorică a statului, care include
organele centrale şi locale ale puterii şi administraţiei de stat şi este alcătuită din punct de vedere teritorial din judeţe,
municipii, oraşe, comune, municipiul Bucureşti şi sectoarele acestuia. Corespunzător structurii organizatorice a statului,
bugetul public naţional al României cuprinde bugetele publice constituite şi localizate la nivel naţional, precum şi bugetele
locale care se constituie şi se utilizează de către Consiliile Locale.
Bugetele locale se elaborează, se adoptă şi se execută de către organele locale ale puterii şi administraţiei de stat (Consiliile
Judeţene şi Consiliile Municipiului Bucureşti , Consiliile Locale si primăriile localităţilor). Asigurarea autonomiei administrative
potrivit principiului descentralizării şi autonomiei locale nu se poate realiza fără existenţa unui cadru juridic legislativ şi a
mecanismelor adecvate, respectiv a instrumentelor necesare autorităţilor locale pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin.
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Cadrul legislativ este asigurat de către Legea privind finanţele publice locale nr. 273/ 2006, şi Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, precum şi o serie de reglementări anuale aduse o data cu Legea bugetului de stat. Intre cele mai
importante instrumente la îndemâna autorităţilor locale necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, un loc prioritar
îl ocupă bugetul local.
Potrivit legii finanţelor publice locale, prin bugete locale se înţeleg bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ
teritoriale. Fiecare comună, oraş, municipiu, sector al capitalei, judeţ, respectiv municipiul Bucureşti întocmeşte bugetul local,
în condiţii de autonomie.
Structura bugetelor locale este următoarea:
a) bugetele proprii ale judeţelor şi ale municipiului Bucureşti, administrate de consiliile judeţene şi municipiul Bucureşti;
b) bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor capitalei, ce sunt administrate de primari, în
calitate de ordonatori principali de credite.
Bugetele locale conţin următoarele:
Sarcina întocmirii proiectului bugetului local revine primarului fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, respectiv primarului
general al capitalei şi preşedintelui Consiliului Judeţean.
Continutul bugetului local al comunei Aninoasa pe anul 2017
Examinând în parte fiecare componentă în elaborarea bugetului s-a încercat să se găsească satisfacerea la un stadiu acceptabil
a tuturor categoriilor de cheltuieli şi să se acorde a mare atenţie cheltuielilor din domeniul investiţiilor, învăţământului,
sănătăţii, gospodăririi comunale şi nu în ultimul rând protecţiei sociale. Indiferent de gradul de autonomie a comunităţilor
locale, se apreciază că la descentralizarea financiară trebuie avute în vedere următoarele principii:
 principiul diversităţii, explicat pe seama varietăţii de forme şi a măsurii diferite a solicitărilor de bunuri şi servicii
publice;
 principiul echivalenţei în finanţarea serviciilor publice, explicat pe baza beneficiilor geografice pe care acestea le aduc
cetăţenilor;
 principiul acceptării costului descentralizării, determinat de diferenţele fiscale regionale, care se interferează cu
răspândirea în spaţiu a activităţilor economice;
 principiul redistribuirii şi stabilizării centralizate, impus de realitatea conform careia comunităţile locale nu dispun de
instrumentele macroeconomice pentru înfăptuirea unor obiective de importanţă naţională;
 principiul compensării fluxurilor financiare dintre colectivităţi, cauzate de transferurile involuntare de venituri, pe
seama deosebirilor economice şi care prejudiciază înfaptuirea programelor de cheltuieli pentru unele din acestea;
 principiul asigurării serviciilor sociale vitale, conform căruia această sarcină cade în seama autorităţilor centrale;
Guvernul trebuie să ofere minimum de servicii publice esenţiale (sănătate, siguranţa socială, educaţie) tuturor cetăţenilor ţării;
 principiul accesului echitabil la resursele financiare publice, determinat de situaţia unor colectivităţi locale a căror
balanţă de nevoi şi capacitate fiscală este deficitară, necesitând compensarea minusului de resurse prin transferuri
guvernamentale, pe seama unei scheme prestabilite;
 principiul echilibrului financiar, conform căruia repartizarea între nivelurile de autoritate publică ale finanţelor publice
trebuie să asigure exercitarea conducerii în limita atribuţiilor şi competenţelor ce revin fiecăreia (adică, resursele financiare
publice trebuie redistribuite, deopotrivă, pentru acoperirea cheltuielilor cu funcţionarea sectorului public în administrarea
statului şi în aceea a colectivităţii locale).
În ceea ce priveşte nivelul impozitelor şi taxelor locale pe care cetăţenii comunei au trebuit să le achite, am militat pentru
menţinerea lor la un nivel suportabil, creşterea veniturilor din această sumă realizându-se din identificarea de noi surse de
venituri pentru bugetul local (concesiuni, închirieri) cât şi din colectarea acestora într-o proporţie mai ridicată.
Bugetul local reprezintă actul în care se înscriu veniturile şi cheltuielile colectivităţilor locale, pe o perioadă de un an. Bugetele
locale sunt instrumente de planificare şi conducere a activităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale care au
personalitate juridica (comună, oraş, municipiu, judeţ, municipiul Bucureşti). Structura bugetelor locale evidenţiază:
- gradul de autonomie a administraţiei locale faţă de puterea centrală şi legăturile existente între diferitele administraţii
teritoriale;
- fluxurile formării veniturilor şi efectuării cheltuielilor administraţiilor locale; modalitatea de finanţare a cheltuielilor pe
destinaţii şi de acoperire a deficitelor.
Conform clasificaţiilor economice şi funcţionale structura veniturilor şi a cheltuielilor bugetelor locale se prezintă astfel:
I. Venituri:
1. Veniturile proprii ale bugetelor locale: sunt reglementate prin Legea privind codul fiscal, cuprind:
- impozitele, taxele şi vărsămintele de venituri cuvenite de la agenţi economici şi instituţii publice de importanţă locală;
- impozitele şi taxele locale (de la populaţie sau de la persoanele juridice).
2. Venituri atribuite, în care intră sumele defalcate din anumite venituri cuvenite, potrivit legii, bugetului de stat.
3. Transferuri acordate de la bugetul de stat pentru finanţarea unor obiective de interes naţional, dar care sunt organizate
şi controlate eficient de către organele locale (cum sunt acţiunile de protecţie sociala, unele investiţii etc.);
4. Imprumuturile contractate pe piaţa financiară internă sau externă, fie direct, în numele organelor administraţiei
publice locale, fie garantate de către Guvern.
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II. Cheltuieli:
1.Autorităţile executive (Serviciile publice generale);
2.Invăţământ, sănătate, cultură şi religie, asistenţă socială, ajutoare şi îndemnizaţii (Acţiuni social-culturale);
3.Servicii, dezvoltare publică şi locuinţe;
4.Transporturi, agricultură, alte acţiuni economice (Acţiuni economice);
5.Alte acţiuni;
6.Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, plata dobânzilor şi a comisioanelor aferente;
7.Plăţi de dobânzi şi comisioane (Datoria publică şi altele);
8.Rambursări de împrumuturi (Rambursări de împrumuturi şi pentru echilibrare bugetară);
9.Fonduri de rezervă;
10.Cheltuieli cu destinaţie specială (Finanţate din fonduri speciale).
Bugetul general initial centralizat al comunei Aninoasa, judet Dambovita, aferent anului 2017 a fost elaborat sub foma
prezentata în cele ce urmează:
MII LEI
VENITURI TOTAL
Venituri proprii
Prelevari din bugetul de stat
Subventii de la alte administratii
FEADR
VENITURI prevederi anuale
VENITURI TOTALE
A.Venituri fiscale-total din care:
1.Impozit pe venit
Imp.pe venit din transf.propr.imobil.din patrimoniu personal
2.Cote si sume defalcate din imp.pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele def din imp/venit pt.echilibrarea bug.locale
3.Impozite si taxe pe proprietate-total din care:
Impozit cladiri
impozit cladiri persoane fizice
impozit cladiri persoane juridice
Impozit teren
impozit teren persoane fizice
impozit teren persoane juridice
Taxe judiciare de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
4.Sume defalcate din TVA-total,din care:
Sume def.din TVA pt.finantarea chelt.descentralizate la niv.comunelor.etc.
Sume def,din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale
5.Taxe hoteliere
6.Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor,din care:
Taxa asupra mijl.de transport
impozit mijloace de transport persoane fizice
impozit mijloace de transport persoane juridice
Taxe si tarife pt.elib.de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pt.utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desf.de activitati
B.Venituri nefiscale-total din care:
1.Vanituri din proprietate-total, din care:
Venituri din concesiuni si inchirieri
2.Venituri din prestari servicii-venituri din rec.chelt.de jud

13593
5630
2561
0
5402
Mii lei
13593
7901
87
87
3930
3589
341
1281
925
230
695
219
179
40
7
130
2220
1912
308
383
373
174
199
0
10
290
114
114
1

o3.02
o3.02.18
o4.02
o4.02.01
o4.02.04
o7.02
o7.02.01
07.02.01.01
07.02.01.02
o7.02.02
07.02.02.01
07.02.02.02
o7.02.03
07,02,50
11.02
11.02.02
11.02.06
12.02.07
16.02
16.02.02
16.02.02.01
16.02.02.02
16.02.03
16.02.50

30.02
30.02.05
33.02/33.02.28
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2.Venituri din taxe administrative-alte venituri
3.Diverse Venituri
Taxa speciale
Sume provenite din fin.anilor precedenti
Alte venituri

21
59
8
0
51

4.Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului local
Varsaminte din sectiunea de functionare
5.Amenzi, penalitati si confiscari-total,din care:
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
Alte amenzi si penalitati

0
-1066
1066
95
95

C.Subventii de la Bugetul de stat
Subv.ajutor incalzire
D.Subventii de la alte administratii
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare
în situaţii de extremă dificultate
D.FEADR
Sume primitein contul platilor efectuate in anul curent
Prefinantare

34.02/34.02.02
36.02
36.02.06
36.02.32.03
36.02.50
37.02
37.02.03
37.02.04
35.02
35.02.01
35.02.50

0

42.02
42,02,34

0

43.02
43.02.08

5402
3140
2262

48.02
48.02.04.01
48.02.04.03

Contul de executie al bugetului local, pe capitole de venituri, la 31.12.2017, se prezinta astfel:
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
a) Venituri :
1. prevederi bugetare anuale:7.576.000
2. prevederile bugerare trimestriale: 7.576.000 lei
3. incasari realizate: 7.397.626 lei
TIPUL VENITULUI

Impozitul pe veniturile din transf.propr. imobiliare din
patrim.personal
Cote defalcate din imp.pe venit
Sume alocate din IV pt.echilibrarea bug.locale
Impozit pe cladiri pers.fizice
Impozit pe cladiri pers.juridice
Impozit pe teren pers.fizice
Impozit pe teren pers.juridice
Impozitul pe terenul extravilan
Taxe judiciare de timbru..
Alte impozite si taxe pe proprietate
Sume def.din TVA pt.finantarea ch.descentraliz.la
niv.com.,oraselor...
Sume def.din TVA pt.echilibrarea bug.locale
Taxa hoteliera
Impozitul pe spectacole
Impozit mijl.de transport pers.fizice
Impozit mijl.de transport pers.juridice
Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz. de functionare
Alte taxe pe utilize.bunurilor,autorizarea utilizarii bunurilor sau
pe desfasurare de activitati
Venituri din concesiuni si inchirieri

PREVEDERE
ANUALA

PREVEDERE
TRIMESTRIALA

- leiINCASARI
REALIZATE
LA 31.12.2017

87.000

87.000

23.433

3.589.000
341.000
239.000
707.000
179.000
40.000
0
18.000
130.000
2.383.000

3.589.000
258.000
239.000
707.000
179.000
40.000
0
18.000
130.000
2.383.000

3.552.777
308.364
238.485
765.748
189.630
22.155
25.890
21.279
121.183
2.243.502

308.000
0
0
174.000
199.000
0
10.000

308.000
0
0
174.000
199.000
0
10.000

308.000
0
15
208.958
165.897
814
6.988

114.000

114.000

120.072
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Venituri din rec.chelt.de judecata,imputatii si despagubiri
Taxe extrajud.de timbru
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit disp.legale
Alte amenzi,penalitati si confiscari
Taxe speciale
Seme provenite din finantarea bugetara a anilor precedent,
aferente SF
Alte venituri
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantarea sectiunii
de dezvoltarea B.L
Subventii pt.acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu
lemne,carbuni,combustibili petrolieri
TOTAL

1.000
21.000
100.000
0
8.000
0

1.000
21.000
100.000
0
8.000

30
1.227
116.015
0
9.662

51.000
-1.124.000

45.000
-1.124.000

65.781
-1.119.000

1.000

1.000

721

7.576.000

7.576.000

7.397.626

b) Cheltuieli:
1. credite bugetare anuale : 7.576.000 lei
2. credite bugetare trimestriale: 7.576.000 lei
3. plati efectuate:7.004.290 lei
CAP.51.02-AUTORITATI PUBLICE
Tipul cheltuielilor

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
1.618.000
611.000
25.000
6.000
33.000
10.000
27.000
332.000

Credite
trimestriale

Plati efectuate la 31.12.2017

1.618.000
611.000
25.000
6.000
33.000
10.000
27.000
332.000

1.556.762
566.171
13.861
5.096
29.942
6.612
24.963
329.757

5.000

5.000

1.795

Alte obiecte de inventar

39.000

39.000

38.360

Deplasari interne
Carti si publicatii
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Contrib.ale admin.publice locale la realiz.unor lucrari si
serv.de interes publ.local, in baza unor conventii sau
contracte de asociere
Asociatii si fundatii

66.000
1.000
17.000
5.000
45.000

66.000
1.000
17.000
5.000
45.000

64.061
997
16.282
2.345
32.100

57.000

57.000

56.991

2.286.000

2.286.000

2.179.924

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri si servicii
-furniture de birou
-materiale pentru curatenie
- incalzit ,iluminat
-carburanti
-posta,telecomunicatii radio
-alte bunuri si servicii
Reparatii curente

TOTAL

La alineatul ”Alte bunuri si servicii” s-au platit: service calculatoare, abonament internet, abonament eurolex, abonament
cablu, actualizari programe informatice, anunturi publicitare presa locala, registre tipizate necesare biroului financiar contabil,
piese de schimb pentru calculatoare, asigurare cladiri, asigurare auto, onorariu avocat, chirie dozator apa si apa, anunturi TV,
felicitari de sarbatori, gazduire pagina web, paza si alte cheltuieli: transmitere corespondenta, plicuri cu timbre ,etc.
CAP.55.02-Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
Tipul cheltuielilor
Credite anuale
Credite trimestriale
aprobate de
Consiliul Local
Comisioane
2.000
2.000
Dobanzi
27.000
27.000
TOTAL

29.000

29.000

Plati efectuate la 31.12.2017

1.630
20.700
22.330
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CAP.61.02. – ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
Tipul cheltuielilor
Credite anuale
aprobate de Consiliul
Local
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri si servicii
40.000
-carburanti
7.000
-alte bunuri si servicii
22.000
-alte obiecte de inventar
9.000
- deplasari interne
1.000
-pregatire profesionala
1.000
TOTAL
40.000

Credite
trimestriale

Plati efectuate la
31.12.2017

40.000
7.000
22.000
9.000
1.000
1.000
40.000

25.395
1.300
16.231
7.864
0
0
25.395

Din care:

Politie comunitara
Protectie civila si protectia contra
incendiilor
Cap 65.02-Invatamant
Tipul cheltuielilor

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri si servicii
- furniture de birou
-materiale pentru curatenie
-incalzit ,iluminat
-apa,canal si salubritate
-carburanti
-piese de schimb
-transport
- posta,telecomunicatii,..
-alte bunuri si servicii

Reparatii curente
Alte ob.inventar
Deplasari interne
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Asistenta sociala
-ajutoare sociale in numerar
-tichete de cresa si tichete sociale
pt.gradinita
Burse
TOTAL

Credite anuale
aprobate de Consiliul
Local
0
40.000

Credite trimestriale

Plati efectuate la
31.12.2017

0

0

Credite anuale
aprobate de Consiliul
Local
1.443.000
552.000
11.000
15.000
84.000
3.000
16.000
8.000
17.000
18.000
329.000

Credite trimestriale

40.000

1.443.000
552.000
11.000
15.000
84.000
3.000
16.000
8.000
17.000
18.000
329.000

25.000
17.000
0
6.000
3.000
15.000
10.000
5.000

25.000
17.000
0
6.000
3.000
15.000
10.000
5.000

5.000
2.015.000

5.000
2.015.000

25.395

Plati efectuate la
31.12.2017
1.316.091
456.241
6.186
8.995
72.908
1.868
13.500
3.792
11.393
13.458
284.306 (monitorizare
sisteme alarma, service
calculatoare,
consumabile
calculatoare, abonament
internet, transport elevi,
paza scoli,etc.)
18.340
13.970
5.895
1.630
7.003
7.003
0
0
1.779.335
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Din care:

Invatamant prescolar
Invatamant primar
Invatamant secundar
Alte cheltuieli in domeniul
invatamantului
TOTAL

Credite anuale
Aprobate de Consiliul
Local
449.000
514.000
891.000
161.000
2.015.000

CAP. 67.02.-Cultura, recreere si religie
Tipul cheltuielilor
Credite anuale
aprobate de Consilul Local
Cheltuieli de personal
88.000
Cheltuieli cu bunuri si servicii
379.000
-furnituri birou
1.000
-materiale pentru curatenie
6.000
-incalzit ,iluminat
84.000

Credite trimestriale

Plati efectuate la
31.12.2017

449.000
514.000
891.000
161.000

380.743
442.377
816.137
140.078

2.015.000

1.779.335

228.000

228.000

Reparatii curente

35.000

35.000

Obiecte de inventar
Deplasari interne
Deplasari in strainatate
Carti si publicatii
Pregatire profesionala

17.000
1.000
0
1.000
1.000

17.000
1.000
0
1.000
1.000

5.000
434.000

5.000
434.000

Plati efectuate la
31.12.2017
68.158
332.505
3.902
5.713
71.046 (en.el si gaze
complex,camin Sateni
sala sport,biblioteca
manastiri si biserici)
206.379 (internet, cablu
tv centru cult.si sala
sport, instructor
dansuri, monit.
sist.alarma, plata
administrator sala sport,
ingrijitor sala sport,etc.)
31.275 (reparatii centrul
cultural Aninoasa)
12.889
0
0
1.000
300
(preg.prof.bibliotecar)
0
434.000

75.000
240.000
1.166.000

75.000
240.000
1.166.000

24.881
240.000
1.099.544

-alte bunuri si servicii

Protocol si reprezentare
Sume destinate finantarii
progr.sportive
Sustinerea cultelor
Rambursari de credite
TOTAL

Credite
trimestriale
88.000
379.000
1.000
6.000
84.000

Din care:

Biblioteca
Camine culturale
Sport
Intretinere gradini publice si
parcuri
Servicii religioase
Alte servicii in dom.culturii
TOTAL

Credite anuale
aprobate de Consiliul Local
56.000
408.000
553.000
16.000
25.000
108.000
1.166.000

Credite trimestriale
56.000
408.000
553.000
16.000

Plati efectuate la
31.12.2017
37.079
390.072
538.780
13.882

25.000
108.000
1.166.000

24.881
94.850
1.099.544
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CAP. 68.02-Asigurari si asistenta sociala
Tipul cheltuielilor

Cheltuieli de personal
Ajutoare sociale-indemnizatii
handicap+Ajutoare de
urgentă+ajutoare de încălzire
TOTAL

Credite anuale
aprobate de Consiliul
Local
31.000
829.000

Credite trimestriale

860.000

Plati efectuate la
31.12.2017

31.000
829.000

26.462
815.174

860.000

841.636

Din care:

Asistență sociala in caz de invaliditati
Ajutor social
Alte chelt.in dom.asig.
TOTAL

Credite anuale
aprobate de Consiliul
Local
822.000
12.000
26.000
860.000

CAP. 70.02–LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
Tipul cheltuielilor
Credite anuale
aprobate de Consiliul
Local
CHELTUIELI DE PERSONAL
312.000
BUNURI SI SERVICII
657.000
-materiale curatenie
1.000
-incalzit,iluminat si forta motrica
196.000
-materiale si prest.servicii cu car.funct.
91.000

Credite trimestriale

822.000
12.000
26.000
860.000

Credite
trimestriale
312.000
657.000
1.000
196.000
91.000

Plati efectuate la 31.12.2017

817.310
5.071
19.255
841.636

Plati efectuate la 31.12.2017

305.635
566.217
1.000
153.389
83.777(mat.si servicii pentru
functionarea SPI)
221.024 (paza si toaletari
arbori)
96.242
4.198
4.000
950
1.637
871.852

-alte bunuri si servicii

231.000

231.000

-reparatii curente
Alte obiecte de inventar
Deplasari interne
Pregatire profesionala
Protectia muncii
TOTAL

116.000
12.000
5.000
1.000
4.000
969.000

116.000
12.000
5.000
1.000
4.000
969.000

Credite anuale
aprobate de Consiliul
Local
140.000
191.000
638.000

Credite trimestriale

140.000
191.000
638.000

109.078
158.944
603.830

969.000

969.000

871.852

Credite anuale
aprobate de Consiliul
Local
55.000
19.000
0
36.000
55.000

Credite trimestriale

Din care:

Dezvoltarea sistemului de locuinte
Iluminat public
Alte servicii in domeniile
locuintelor,serviciilor si dezv.com.
TOTAL
CAP.74.02- PROTECTIA MEDIULUI
Tipul cheltuielilor

BUNURI SI SERVICII
-alte bunuri si servicii
-reparatii curente
Comisioane si alte costuri
TOTAL

55.000
19.000
0
36.000
55.000

Plati efectuate la 31.12.2017

Plati efectuate la 31.12.2017

53.354
18.300
0
35.054
53.354
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Din care:

Salubritate
Canalizarea si tratarea apelor reziduale
TOTAL

Credite anuale
aprobate de Consiliul
Local
19.000
36.000
55.000

CAP. 80.02.01.06-Prevenire si combatere inundatii si gheturi
Tipul cheltuielilor
Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
Bunuri si servicii
70.000
- alte bunuri si servicii pentru intret.si
70.000
functionare
TOTAL
70.000
Cap.84.02 – Transporturi-subcap.Strazi
Tipul cheltuielilor

Bunuri si servicii
-alte bunuri si sevicii
-reparatii curente
TOTAL

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
10.000
0
10.000
10.000

Credite trimestriale

19.000
36.000
55.000

Credite trimestriale

Plati efectuate la 31.12.2017

18.300
35.054
53.354

Plati efectuate la 31.12.2017

70.000
70.000

69.451
69.451

70.000

69.451

Credite trimestriale

10.000
0
10.000
10.000

CAP.87.02- ALTE ACTIUNI ECONOMICE, SUBCAP.87.02.04-TURISM
Tipul cheltuielilor
Credite anuale
Credite trimestriale
aprobate de
Consiliul Local
BUNURI SI SERVICII
76.000
76.000
-furnituri de birou
1.000
1.000
-materiale pentru curatenie
1.000
1.000
-incalzit,iluminat si forta motrica
7.000
7.000
-alte bunuri si sevicii
65.000
65.000
-alte obiecte de inventar
2.000
2.000
TOTAL
76.000
64.000

Plati efectuate la 31.12.2017

1.405
0
1.405
1.405

Plati efectuate la 31.12.2017

60.064
368
221
2.881
44.994
0
60.064

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
a) Venituri :
1. prevederi bugetare anuale: 6.602.000 lei
2. prevederile bugerare trimestriale:6.602.000 lei
3. incasari realizate: 3.465.105 lei
TIPUL VERNITULUI

Varsaminte din sectiunea de
functionare
Venituri din valorificarea unor bunuri
ale institutiei publice
Venituri din vanzarea unor bunuri
apartinand dom.privat al uat
Sume alocate din bugetul AFIR,pt
sustnerea proiectelor din PNDR 20142020

PREVEDERE
ANUALA
1.124.000

PREVEDERE
TRIMESTRIALA
1.124.000

INCASARI REALIZATE
LA 31.12.2017
1.119.000
247

76.000

76.000

76.250
115.705
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Sume primite de la UE, din care:
-Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent
-Prefinantare
TOTAL

5.402.000
3.140.000

5.402.000
3.140.000

2.153.903
5.433

2.262.000
6.602.000

2.262.000
6.602.000

2.148.470
3.465.105

b) Cheltuieli:
1. credite bugetare anuale : 7.856.000 lei
2. credite bugetare trimestriale: 7.856.000 lei
3. plati efectuate:1.651.722 lei
CAP.51.02- Autoritati publice
Tipul cheltuielilor

CHELTUIELI DE CAPITAL
-masini, echipamente si mijloace de
transport
-Participarea la capitalul social al
societatilor comerciale
TOTAL

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
150.000
15.000

CHELTUIELI DE CAPITAL
-Alte active fixe

Plati efectuate la 31.12.2017

150.000
15.000

133.326
0

135.000

135.000

133.326 (participare la capitalul
social al Companiei de apa)

150.000

150.000

133.326

CAP.61.02-Ordine publica si siguranta nationala
Tipul cheltuielilor
Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
CHELTUIELI DE CAPITAL
18.000
-mobilier,aparatura birotica si alte active
18.000
corporale
TOTAL
18.000
CAP.65.02-INVATAMANT
Tipul cheltuielilor

Credite trimestriale

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
52.000
10.000

Credite trimestriale

18.000
18.000
18.000

Credite trimestriale

52.000
10.000

-reparatii capitale

42.000

42.000

TOTAL

52.000

52.000

Plati efectuate la 31.12.2017

4.925
4.925 (apparat de protective
respiratory SPI)
4.925

Plati efectuate la 31.12.2017

16.519
9.469 (program informatics
contabilitate scoala)
7.050 (avize pt reabilitare
scoala Aninoasa)
16.519

Din care:

Invatamant secundar
TOTAL

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
52.000
52.000

Credite trimestriale

52.000
52.000

Plati efectuate la 31.12.2017

16.519
16.519
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CAP.67.02- Cultura,recreere si religie
Tipul cheltuielilor

Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile cadrului financiar 20142020
-FEDR-ch.neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
-constructii

TOTAL

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
50.000

Credite trimestriale

Plati efectuate la 31.12.2017

50.000

18.921

50.000
25.000
25.000

50.000
25.000
25.000

75.000

75.000

18.921
24.990
24.990(documentatie tehnica si
avize pentru construire scara
exterioara pt.evacuare la
incendiu la centrul cultural
Aninoasa)
43.911

Din care:

Camine culturale
Sport
Servicii religioase
TOTAL
CAP.68.02-Asigurari si asistenta sociala
Tipul cheltuielilor

CHELTUIELI DE CAPITAL
-constructii
TOTAL

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
25.000
50.000
75.000

Credite trimestriale

Plati efectuate la 31.12.2017

25.000

24.990

50.000
75.000

18.921
43.911

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
39.000
39.000
39.000

Credite trimestriale

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
39.000
39.000

Credite trimestriale

39.000
39.000
79.000

Plati efectuate la 31.12.2017

38.127
38.127
38.127

Din care:

Alte chelt.in dom.asig.
TOTAL

CAP.70.02- LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
Tipul cheltuielilor
Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
CHELTUIELI DE CAPITAL
672.000
-constructii
542.000
-Masini,echipamente si mijloace de
130.000
transport
TOTAL

672.000

39.000
39.000

Credite trimestriale

Plati efectuate la 31.12.2017

38.127
38.127

Plati efectuate la 31.12.2017

672.000
542.000
130.000

607.597
505.258
102.339

672.000

607.597

Din care:

Dezvoltarea sistemului de locuinte

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
34.000

Credite trimestriale

34.000

Plati efectuate la 31.12.2017

31.697 (26.699-bransament
alimentare cu en.electrica bloc
nou ANL(lucrare, taxe ISC,
suprav.lucrari si 4.998 lei un
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Alimentare cu apa

32.000

32.000

Iluminat public

504.000

504.000

Alimentare cu gaze naturale
Alte servicii in domeniile
locuintelor,serviciilor si dezv.com.

2.000
100.000

2.000
100.000

TOTAL

672.000

672.000

CAP.74.02- PROTECTIA MEDIULUI
Tipul cheltuielilor

Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile cadrului financiar 20142020
FEADR
-Finantare externa nerambursabila
-ch.neeligibile
TOTAL

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
5.975.000

Credite trimestriale

5.402.000
573.000
5.975.000

bloc de masura la blocul nou
ANL)
7.588(PT statie repompare
Viforata si avize)
471.559 (avize pentru
autorizarea lucrarilor de
eficientizarea iluminatului
public in sat.Viforata, PT
eficientizare il public Viforata,
lucrari de eficientizare )
0
96.753 –Extindere sistem de
supraveghere video (lucrare sit
axe ISC)
607.598

Plati efectuate la 31.12.2017

5.975.000

54.750

5.402.000
573.000
5.975.000

29.750
25.000
54.750

Din care:

Canalizarea si tratarea apelor reziduale
TOTAL

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
5.975.000
5.975.000

Credite trimestriale

5.975.000
5.975.000

54.750
54.750

SUBCAP.80.02.01.06 – PREVENIRE SI COMBATERE INUNDATII SI GHETURITipul cheltuielilor
Credite anuale
Credite trimestriale
aprobate de
Consiliul Local
CHELTUIELI DE CAPITAL
500.000
500.000
-constructii
500.000
500.000

TOTAL

500.000

Plati efectuate la 31.12.2017

371.000

Plati efectuate la 31.12.2017

748.842
748.842(continuarea lucrarilor
de dalare santuri pluviale
incepute in 2016-264.749
lei(lucrari, supraveghere lucrari,
asistenta tehnica si taxe ISC);
amenajare santuri pluviale inv.noua-97.573 lei (SF,PT si
avize , lucrari si supraveghere
lucrari investitie noua
amenajare santuri 386.520 lei)
748.842
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CAP.84.02- TRANSPORTURI-SUBCAP.STRAZI
Tipul cheltuielilor

CHELTUIELI DE CAPITAL
-constructii

TOTAL

Credite anuale
aprobate de
Consiliul Local
97.000
97.000

97.000

Credite trimestriale

Plati efectuate la 31.12.2017

97.000
97.000

3.725
3.725 (avize pentru investitia
“Modernizare strazi in comuna
Aninoasa, jud.Dambovita”

97.000

3.725

Executia bugetara la 31.12.2017 s-a incheiat cu un excedent in suma de 2.206.719 lei,din care: pentru sectiunea de functionare
393.356 lei si pentru sectiunea de dezvoltare 1.813.383 lei.
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CAPITOLUL III
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA PRIMĂRIEI COMUNEI ANINOASA,
JUDEȚ DÂMBOVIȚA, ÎN ANUL 2017
Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Aninoasa nr. 61/2017 a fost aprobată organigrama, statul de funcţii şi numărul de
personal pentru Primăria comunei Aninoasa. La nivelul lunii decembrie 2017, în organigrama Primăriei au fost aprobate 41
posturi, din care: 18 funcţii publice, 15 funcţii în regim contractual şi 2 funcţii de demnitate, restul fiind vacante. Organigrama
a fost structurată astfel:

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de specialitate al primarului constituie, conform prevederilor art. 77 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei
Aninoasa, structură funcţională cu activitate permanentă, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile
primarului şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale.
Întreaga activitate a primăriei este organizată şi condusă de către primar, iar viceprimarului sau secretarului, sunt cei care
asigură şi răspund de realizarea atribuţiilor ce revin acestora, în condiţii de legalitate şi eficienţă.
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SECRETARUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ANINOASA
Principalele activitati desfasurate in anul 2017 de catre SECRETARUL UAT Aninoasa:
1. In conformitate cu prevederile legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare:

au fost avizate din punct de vedere legal, dispoziţiile primarului si hotărârile consiliului local;

a participat la şedinţele consiliului local;

a fost asigurata gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între
aceştia şi prefect;

a fost organizata arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

a fost asigurata transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a
dispozitiilor primarului si hotararilor consiliului local, în condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;

au fost asigurate procedurile de convocare a consiliului local (a fost comunicata ordinea de zi, a fost întocmit procesulverbal al şedinţelor consiliului local şi redactate hotărârile consiliului local);

au fost pregătite lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
2. Conform prevederilor legii nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :

a participat impreuna cu membrii comisiei, la sedintele comisiei locale de fond funciar;

au fost asigurate lucrarile de secretariat ale comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor;

au fost preluate si inregistrate intr-un registru special cererile si alte documente probatorii pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agrigole si forestiere;

a fost asigurata transmiterea cererilor si celorlalte documente insotitoare comisiei locale pentru a fi analizate;

au fost preluate si transmise comisiei judetene, contestatiile formulate de catre persoanele interesate, impreuna cu
punctul de vedere al comisiei locale;
3. Conform prevederilor O.G. nr.28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.218/2015, ordinului M.A.D.R.
nr.734/2015, Ordinului M.D.R.A.P. nr.480/2015, Ordinului MFP nr.1003/2015 si Ordinului INS nr.3727/2015 privind aprobarea
Normelor Tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019:

a coordonat activitatea de completare si tinere la zi a registrelor agricole;

a asigurat numerotarea si sigilarea registrelor agricole care se inregistreaza in registrul de intrare-iesire al primariei;

si-a dat acordul pentru modificarea datelor inscrise in registrele agricole, dupa caz;

a asigurat comunicarea datelor centralizate catre institutiile abilitate
4. Au fost rezolvate cererile adresate de celelalte compartimente ale institutiei pentru consiliere juridica si verificare din punct
de vedere al legalitatii;
5. A indrumat activitatea compartimentelor subordonate pentru buna indeplinire a atributiilor incredintate acestora.

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE
Principalele activități desfăsurate în anul 2017:
- au fost inregistrate si a fost monitorizat modul de rezolvare a
petitiilor adresate primarului, primariei si Consiliului local, conform
prevederilor O.G. nr. 27/2002;
- a fost asigurata realizarea fluxului documentelor intre
compartimentele Primariei comunei Aninoasa;
- a fost efectuata verificarea petitiilor cu privire la incadrarea lor
in termenul de raspuns;
- au fost efectuate actiunile de arhivare si gestionare a
documentelor create in cadrul compartimentului secretariat si relatii
publice.
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COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE
Principalele activitati desfasurate in anul 2017:
- au fost întocmite documentaţii de aprobare sau modificare a organigramei aparatului de specialitate al primarului,
statul de funcţii şi de personal;
- au fost organizate si desfăşurate concursuri pentru ocuparea functiilor publice vacante şi a posturilor contractuale,
în condiţiile legii, context in care: a fost înştiinţata Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici despre organizarea concursului,
a fost asigurata publicarea anunţului de concurs în Monitorul Oficial, în ziare de largă circulaţie, pe site-ul instituţiei, a fost
propusa constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor in termenul legal, a fost stabilita
bibliografia de concurs şi condiţiile de participare la concurs;
- au fost emise dispoziţii de încadrare, transfer, încetare a activităţii funcţionarilor publici şi a personalului contractual
şi orice alte modificări apărute în cadrul raporturilor de muncă;
- au fost elaborate şi reactualizate fişe de post, ca urmare a modificarilor aparute în structura institutiei;
- au fost completate la zi dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum si ale personalului contractual,
conform prevederilor legale;
- au fost efectuate operaţiuni privind încadrarea, stabilirea
drepturilor salariale pentru tot personalul salarizat din bugetul local ;
- au fost intreprinse actiuni de coordonare şi monitorizare a
activităţii de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale
ale salariaţilor instituţiei;
- au fost efectuate demersurile necesare pentru avansarea sau
promovarea salariatilor, în condiţiile legii;
-au fost întocmite, lunar, foi colective de prezenţă ;
- au fost intocmite referate de propunere acordare gradatie
corespunzatoare transei de vechime in munca si emise dispozitii in acest
sens, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- au fost intocmite adeverinţe de salariat, de atestare a vechimii în muncă sau a vechimii în specialitate;
- a fost intocmit planul de formare profesională la nivel de instituţie pentru funcţionarii publici pentru anul următor;
- au fost intocmite planificările concediilor de odihnă pentru anul următor pentru personalul contractual şi
funcţionarii publici şi ţinerea evidenţei modului de efectuare a zilelor de concediu de odihnă;
- a fost intocmit planul anual pentru ocuparea funcţiilor publice, au fost efectuate demersurile pentru aprobarea de
către Consiliul local şi transmiterea acestuia către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
au fost furnizate din oficiu sau la cerere informaţiilor de interes public;
au fost intocmite Raportul privind accesul la informatiile de interes public si Raportul de evaluare a implementarii
legii nr.544/2001.
Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata:
au fost realizate procedurile privind propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele
de acte normative supuse dezbaterii publice;
a fost intocmit Raportul privind transparenta decizionala.

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
În anul 2017 au fost înregistrate urmãtoarele
evenimente de stare civilã:

În anul 2017 au fost eliberate 135 certificate
de stare civilã, din care:

nasteri: 8 acte;

20 de nastere;

cãsãtorii: 30 acte;

47 de cãsãtorie;

decese: 58 acte;

68 de deces;

divorturi: 0;
transcrieri certificate de stare civilã întocmite în
strãinãtate: 10;
rectificãri acte: 0 acte;
adopții: 1 act;
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Au fost eliberate un numar total de 72 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale.
Mentionam ca s-au primit si actualizat un numãr de 44 comunicãri de mentiuni de la alte localitati, respectiv s-au operat un
numar de 116 de mentiuni și comunicate 141 la alte localitati.
S-au efectuat 8 comunicări nașteri pentru născuți vii si înregistrat 30 de modificări în statutul civil al cetățenilor.
La solicitarea instituţiilor competente au fost eliberate 15 extrase pentru uz official.

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ
În legislaţia română, serviciile sociale sunt definite, cităm “ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde
nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate
sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale,
pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii”. Activitatea compartimentului asistenta sociala este
foarte complexă, iar volumul de muncă este de asemenea foarte mare raportat la numărul insuficient de persoane angajate în
cadrul acestui serviciu.
În acest domeniu este un volum mare de legi şi acte normative care vin în sprijinul atât al persoanelor singure sau familiilor
vulnerabile, cât şi altor categorii de populaţie defavorizate, respectiv cei care realizează venituri insuficiente, foarte mici
comparativ cu nevoile lor sociale pentru a avea un trai decent şi sunt îndreptăţiţi să beneficieze de unele facilităţi financiare
acordate de la bugetul statului sau de la bugetul local, potrivit legislaţiei în vigoare.
Principalul obiect de activitate al acestui serviciu este ancheta socială care se efectuează la domiciliul persoanei singure sau
familiei, monitorizarea, consilierea şi soluţionarea cazurilor sociale până la ieşirea din criză.
Comparativ cu anii anteriori, protecţia socială a luat amploare atât legislativ cât şi din punct de vedere al nevoilor sociale,
pragul sărăciei crescând considerabil deoarece situaţia economică la nivelul unităţii administrativ-teritoriale este într-un regres
total. Acest lucru poate fi observat prin numărul foarte mare al solicitărilor, al cererilor care sunt adresate administraţiei locale,
instituţiilor descentralizate judeţene şi naţionale.
Principalele activitati desfasurate în anul 2017:
 Ajutoare sociale (Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare)
- au fost întocmite un numar de 23 dosare pentru acordarea
ajutorului social;
- au fost întocmite rapoarte statistice lunare privind acordarea
ajutoarelor sociale şi a ajutoarelor de urgenţă;
 Alocaţii pentru sustinerea familiei
- au fost primite, inregistrate, verificate şi inaintate un numar de 55
dosare privind alocaţia pentru sustinerea familiei, conform Legii
nr.277/2010 la A.J.P.I.S. Dambovita in vederea acordarii drepturilor.
 Asistenţa socialǎ a persoanelor vârstnice (conform Legii nr.
17/2000, republicatǎ, cu modificarile si completarile ulterioare)
- a fost evaluata situaţia pesoanelor vârstnice care necesitǎ
asistenţǎ socialǎ;
- au fost asistate persoanele vârstnice, în vederea încheierii unui act
juridic de înstrǎinare.
 Ajutoare pentru încălzirea locuinţei (conform O.U.G. nr.70/2011, privind masurile de protectie sociala in perioada
sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare):
- au fost intocmite dosare pentru acordarea ajutoarelor de incalzire a locuintei.
 Protecţia persoanelor cu handicap (Legea nr.448/2006, republicata privind protecţia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap)
au fost efectuate anchete sociale pentru angajarea
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
au fost efectuate anchete sociale semestriale privind
activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
au fost solutionate cereri depuse pentru acordarea
indemnizaţiei persoanei cu handicap grav sau reprezentantului
legal al persoanei cu handicap grav;
- au fost evaluate semestrial persoanele cu handicap grav
care beneficiazǎ de indemnizaţie.

Marginalizarea socială (Legea nr. 116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi H.G. nr.
1149/2003)
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- au fost intreprinse actiuni de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social;
- au fost luate măsuri de prevenire şi combatere a marginalizării
(facilitarea accesului la servicii sociale, medico-sociale, învăţământ
obligatoriu şi ocuparea unui loc de muncă);
 Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
(O.U.G. nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru
cresterea copilului, cu modificarile si completarile ulterioare) si Stimulent
educational (conform Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familiile defavorizate)
- au fost intocmite un numar de 45 dosare pentru acordarea
indemnizatiei lunare pentru crsterea copilului si acordarea stimulentului
educational.
 Ajutoare alimentare ( conform HG nr.799/2014 privind
implementarea programului operational Ajutorarea persoanelor
defavorizate)
- au fost distribuite produse alimentare catre beneficiarii finali;
- au fost intocmite si transmise situatiile si documentele necesare
Ministrului Fondurilor Europene , precum si altor institutii abilitate.
- de asemenea, s-au mai efectuat un numar de 5 anchete
psihosociale privind exercitarea autoritatii parintesti si stabilire domiciliu minori, stabilire cuantum pensie de intretinere,
precum si un numar de 4 anchete psihosociale privind obtinerea indemnizatiei pentru cresterea copilului.
- au fost emise de catre primarul UAT Aninoasa un numar de 3 dispozitii prin care s-a institutit curatela asupra unor
persoane minore.

COMPARTIMENT AGRICOL
Activitatea principală a compartimentului agricol este completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole, precum şi centralizarea
datelor înscrise, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 28/2008 cu modificările şi completările ulterioare. Această activitate
presupune înscrierea de date privind proprietarii şi suprafeţele de teren agricol, efectivele de animale, utilajele şi maşinile
agricole deţinute, modul de folosinţă a terenurilor, numărul de pomi fructiferi şi familii de albine. S-a continuat in 2017
completarea registrelor agricole conform datelor colectate la nivelul local.
Evidenţele din registrele agricole stau la baza emiterii de certificate pentru cei care
solicită prin cerere situaţia cu suprafeţele deţinute, fiindule necesare pentru
obţinerea de ajutor social, bursă sau alocaţie complementară, spitalizare, impozitarea
salariului, pentru obţinerea de subvenţii de la stat sau pentru plata impozitelor pe
terenul agricol.
Au fost furnizate date din registrul agricol şi la solicitarea diferitelor instituţii
(Judecătoria, Prefectura, Poliţia, Tribunalul etc.) şi a altor compartimente din cadrul
instituţiei noastre, conform legii.
Pe lângă aceste solicitări, au fost rezolvate zilnic cereri, reclamaţii, sesizări, s-a ţinut
evidenţa contractelor de arendare, participatiune şi s-au efectuat numeroase
deplasări în teren pentru verificarea culturilor şi întocmirea proceselor-verbale de
constatare, pe baza cărora se eliberează certificatele de producător agricol.
Principalele activitati desfasurate in anul 2017:
- au fost intocmite dosare pentru despagubiri privind legea nr.1/2000 si legea
nr.247/2005;
- s-a deplasat in teren cu ocazia punerilor in posesie la solicitarea persoanelor indreptatite;
- s-a participat la expertize;
- s-au eliberat certificate de atestare ca petentul este recunoscut ca prorietar;
- au fost intreprinse activitati specifice pentru reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv inventarierea
terenurilor , conform legii nr.165/2013;
- s-a participat la verificarea existentei produselor pentru eliberarea certificatele de producător populatiei pe baza
evidentei specifice din registrul agricol si a controlului efectuat in teren;
- s-a asigurat completarea corectă potrivit legii, a Registrului Agricol cu respectarea termenelor legale;
- au fost completate registrele agricole pe suport electronic prin inscrierea datelor pentru anul in curs si pentru fiecare
inceput de an;
- s-a asigurat arhivarea documentelor compartimentului în conformitate cu prevederile legale ;
- s-au eliberat adeverinte conform evidentelor din registrul agricol;
- s-au informat cetatenii despre obligatiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
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- s-au furnizat date din registrele agricole, membrilor comisiei locale de fond funciar, in vederea rezolvarii cererilor,
propunerilor, sesizarilor, adreselor transmise, in conformitate cu legile fondului funciar;
- s-au intocmit raspunsuri la petitiile care ii sunt repartizate si comunica răspunsurile către petenţi în termen legal;
- s-au furnizat date compartimentului secretariat si altor compartimente in vederea eliberarii adeverintelor si
certificatelor solicitate de petenti;
- s-au intocmit si inaintat catre institutiile abilitate situatii statistice care cuprind date referitoare la registrul agricol;
- au fost solutionate in termen legal un numar de 481 cereri/adrese emise de personae fizi si juridice prin care se
solicitau informatii despre masa de bunuri mobile si imobile, precum si despre existent mostenitorilor ramasi de pe urma
defunctilor;
În cee ace priveste arhivarea documentelor au fost asigurate conditiile optime de arhivare a documentelor, evidenta intrarilor
-iesirilor din arhiva institutiei.

BIROU FINANCIAR CONTABIL, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII
Control preventiv
În vederea asigurării respectării prevederilor legale privind exercitarea
controlului financiar preventiv propriu, raportarea situaţiilor financiare şi
operaţiunile de casă ale instituţiei publice, au fost realizate următoarele
activităţi:
 a fost ţinută evidenţa angajamentelor bugetare şi legale din care
derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fonduri comunitare;
 a fost verificată integritatea, evidenţa şi folosirea legală a tuturor
documentelor de strictă justificare aflate în evidenţa casieriei instituţiei;
 au fost acordate un număr de 2039 vize de control financiar
preventiv;
 au fost respectate Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 nu s-a înregistrat vreo operaţiune cu refuz de viză.
Compartimentul a întocmit şi a depus ordonatorului principal de credite situaţiile financiare trimestriale şi anuale aferente
anului 2017, respectând prevederile legale în vigoare.
ÎN CEEA CE PRIVESTE COMPONENTA FINANCIARA A BIROULUI S-AU REALIZAT:
 intocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii Primariei, consilierilor din cadrul Consiliului Local, membrii
comisiilor de concurs conform H.G. 611 /2008 si respectiv H.G. 286/2011;
 calcularea şi evidenţierea lunara a drepturilor salariale precum şi a
viramentelor aferente pentru angajaţii instituţiei şi a consilierilor locali;
 întocmirea lunară a notelor contabile privind cheltuielile de personal
la nivelul Primariei comunei Aninoasa;
 asigurarea întocmirii corecte şi în timp util a declaraţiilor privind
obligaţiile de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul
de sănătate şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform normelor legale în
vigoare;
 intocmirea şi transmiterea lunară, semestrială şi lunară a situatiilor
statistice, cat si centralizarea la nivelul Consiliului Local a acestora, a
raportărilor către Administratia Financiara, a raportărilor privind
Monitorizarea Cheltuielilor de personal;
 eliberarea adeverinţelor la cerere pentru angajaţii Primariei comunei
Aninoasa, judet Dambovita.
 calcularea certificatelor medicale si efectuarea platii acestora lunar;
 calcularea concediilor de odihna;
 urmarirea si verificarea garantiilor gestionare materiale, intocmirea
actelor aditionale pentru majorarea cuantumurilor garantiilor gestionare materiale de cate ori este necesar;
 eliberarea de adeverinte solicitate de catre salariatii institutiei noastre in functie de necesitati ( medic de familie,
policlinica, spital, imprumuturi, achizitionari de bunuri, spaţiu locativ);
 intocmirea si transmiterea semestriala la Administratia Financiara a declaratiilor privind structura de personal si a
cheltuielilor de personal din unitatea noastra;
 intocmirea si transmiterea lunara la Administraţia Financiară a declaratiei privind contributiile la fondurile:
asigurarilor sociale de sanatate, asigurarilor sociale, ajutorului de somaj, a fondului de risc si accidente;
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 intocmirea si transmiterea lunara la Administratia Financiara a declaratiei cu privire la obligatiile de plata la bugetele
asigurarilor sociale si fondurilor speciale si a obligatiilor de plata la bugetul de stat aferente drepturilor salariale platite;
 completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajati privind efectuarea deducerilor
personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;
 ridicarea si depunerea de numerar de la Trezorerie;
 ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare bancara;
 efectuarea tuturor platilor si incasarea sumelor ce se deruleaza prin casierie;
 intocmirea si verificarea registrului de casa;
 intocmirea şi inregistrarea notelor contabile de salarii;
 verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare.
 in perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost planificate prin bugetul de venituri si cheltuieli sa se realizeze venituri
proprii in suma de 6.084.000 lei.
 veniturile proprii realizate la data de 31.12.2017 sunt in suma totala de 6.040.899 lei, ceea ce reprezinta o realizare
in procent de 99.29% fata de prevederile anului 2017.
 fata de anul 2016, veniturile proprii realizate in anul 2017 sunt mai mari cu 153.528 lei;
 au fost efectuate operatiunile privind datoria publica interna , rezultata din imprumuturile contractate sau garantate
de consiliul local, inclusiv cele privind rambursarea ratelor la scadenta si plata dobanzilor, comisioanelor si altor costuri
aferente;
 s-au efectuat rectificari de buget in baza referatelor de specialitate intocmite de primar si de diferite compartimente
din cadrul unitatii administrativ teritoriale Aninoasa
ÎN CEEA CE PRIVESTE COMPONENTA CONTABILĂ A BIROULUI S-AU REALIZAT:
 intocmirea si inregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei si in devize, diverse, venituri);
 intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale pentru cheltuieli si venituri;
 intocmirea situatiei lunare privind creantele si datoriile;
 introducerea notelor contabile, intocmirea balantei de verificare;
 verificarea si analiza lunara a balantei de verificare atat cea sintetica, cat si soldurile conturilor de debitori, creditori,
furnizori, clienţi;
 furnizarea datelor necesare pentru intocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare, cat si a altor
raportari statistice;
 inregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in registrele de inventar si completarea fiselor de inventar pe
locuri de folosinta si pe persoane precum si inventarierea anuala;
 calcularea cotelor aferente convorbirilor telefonice si retinerea acestora persoanelor care si-au depasit plafonul
stabilit;
 inregistrarea operatiunilor contabile in fise de cont;
 operarea in calculator a tuturor inregistrarilor contabile efectuate;
 urmarirea si verificarea viramentelor bancare (lei si devize);
 urmarirea si verificarea registrului de casa ( lei si devize);
 urmarirea lichidarii avansurilor spre decontare, debitori din cote de intretinere, convorbiri telefonice, calcularea
penalitatilor de intarziere pentru timpul depasit conform legislatiei in vigoare si virarea acestora la buget;
 inregistrarea valorica si cantitativa in contabilitate a materialelor si obiectelor de inventar achizitionate pentru
institutie;
 intocmirea transferurilor si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, benzina si motorina, pe baza
bonurilor de consum sau transfer dupa caz;
 verificarea corelatiilor dintre conturi si inchiderea acestora la
finele anului;
 a fost efectuata inventarierea patrimoniului
 au fost inregistrate in evidenta contabila, in mod cronologic si
sistematic toate operatiunile patrimoniale. Veniturile bugetare au fost
incasate si inregistrate in evidenta contabila pe structura clasificatiei
bugetare. Cheltuielile aprobate au fost efectuate pe capitole, subcapitole,
titluri si articole si au avut asigurate resursele financiare corespunzatoare;
 urmarirea incasarii facturilor aferente spatiilor consesionate;
 acordarea vizei Cfp pe toate documentele care cuprind cheltuieli
cu deplasarile si a celor de natura drepturilor salariale.
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ÎN CEEA CE PRIVESTE ACTIVITATEA DE ACHIZIȚII PUBLICE:
În conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si Hotararii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru
din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, activitatea compartimentului achizitii publice vizeaza indeplinirea
urmatoarelor obiective:
- intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reînnoirea/recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in
SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul;
- elaboreaza, si dup caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii
contractante, strategia de contractare si programul anual al achizitiilor publice;
- elaboreaza sau, dupa caz coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire si a documentelorsuport, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs, pe baza necesitatilor transmise de
compartimentele de specialitate;
- indeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt
acestea prevazute de lege;
- aplica si finalizeaza procedurile de atribuire;
- realizeaza achizitiile directe.
In anul 2017 au fost demarate 3 proceduri de atribuire prin procedura
simplificata.
A fost finalizata prin incheiere de contract o procedura de atribuire.
In perioada 01.01.2017- 31.12.2017 a fost finalizata prin incheierea
contractului de achizitie publica, o procedura de atribuire in valoare de
3.326.653,99 lei fara TVA, 531 cumparari directe online in valoare de
1.954.482,67 lei fara TVA si cumparari directe offline in valoare de 839.800 lei fara TVA.
Au fost finalizate urmatoarele proceduri de atribuire:
- o procedura de atribuire prin procedura simplificata in valoare de 3.326.653,99 lei fara TVA
- 531 cumparari directe prin catalogul electronic in valoare de 1.954.482,67 lei fara TVA
- cumparari directe offline in valoare de 839.800 lei (inclusive utilitati si telefonie).
Asigurarea fondurilor necesare finantarii investitiilor in perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 s-a realizat atat din surse de la
bugetul local cat si din alte surse
LUCRARI DE INVESTITII - total valoare 2017 – 1.338.842 lei cu TVA
PROIECTARE – total valoare 2017 – 105.882 lei cu TVA
LUCRARI DE REPARATII – INTRETINERE – total valoare 2017 – 127.517 lei cu TVA
AUTORITATI PUBLICE – total valoare 2017 – 1795 lei cu TVA.
ÎN CEEA CE PRIVESTE ACTIVITATEA DE INVESTITII:
Principalele activitati desfasurate in anul 2017:
Obiectivele specifice de implementare investiti pentru anul 2017 au fost atragerea de fonduri externe prin participarea la
programele de asistenta financiara ale Uniunii Europene sau al altor
finantari.
Proiecte in implemetare:
- ”Infiintare retea de canaliozare menajera in satul Sateni,
comuna Aninoasa, judet Dambovita”;
- ”Restaurarea si consolidarea bisericii Sfantul Gheorghe Manastirea Viforata, comuna Aninoasa, judet Dambovita”.

În ceea ce priveste activitatea de privind taxele si impozite si de executare silita a biroului:
Activitatea s-a desfăşurat in conformitate cu atribuţiile de stabilire, constatare, control şi încasare a impozitelor şi taxelor
locale, precum şi de executare a creanţelor bugetare coroborat cu legislaţia în vigoare şi hotărârile Consiliului Local al comunei
Aninoasa, judet Dambovita.
Principalele obiective şi sarcini in 2017:
 încasarea impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii persoane fizice şi juridice;
 încasarea taxei speciale de salubrizare;
 analiza şi rezolvarea diverselor solicitări, sesizări sau reclamaţii ale contribuabililor;
 aplicarea formelor şi procedeelor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru identificarea şi recuperarea creanţelor
bugetare datorate bugetului local şi neachitate în termen de unii dintre contribuabili.
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Pornind de la aceste obiective coroborat cu legislatia in vigoare, în anul 2017 impozitele şi taxele locale au fost stabilite conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2016.
Principalele activitati desfasurate in anul 2017:
- au fost emise 667 certificate de atestare fiscala pentru
persoane fizice si 32 de certificate de atestare fiscal pentru persoane
juridice;
- s-a acordat un numar de 119 scutiri de la plata impozitului pe
cladiri si teren persoane fizice;
- au fost verificate si operate un numar de 73 de declaratii de
impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri, declaratii de impunere
pentru stabilirea impozitului pe teren si declaratii de ipunere pentru
mijloace de transport - persoane fizice si juridice;
- a fost intocmita corespondenta cu alte institutii
Impozitele si taxele, respectiv impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si
taxa pe teren, impozitul asupra mijloacelor de transport si impozitul pe
spectacole incasate de la contribuabili persoane fizice si juridice, in
perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost in suma absoluta de
1.616.777,81 lei fata de 1.538.000 lei programat pentru anul 2017,
procentul de realizare fiind de 105,12%.
Principalele activitati privind component de executare silită desfasurate
in anul 2017:
au fost emise un numar de 3876 decizii de impunere pentru contribuabilii persoane fizice;
au fost emise si comunicate un numar de 432 somatii si titluri executorii;
au fost intocmite un numar de 41 de adrese de infiintare a popririi;
au fost intocmite un numar de 41 de adrese de instiintare privind infiintarea popririi;
au fost intocmite un numar de 3 adrese de sistare a popririi urmare incasarii sumelor poprite;
- s-a procedat la intocmirea si transmiterea de adrese, catre alte institutii, pentru un numar de 9 persoane fizice
rau platnice.

COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
Principalele activitati desfasurate in anul 2017:
Au fost emise:
- 132 autorizatii de construire (persoane fizice si juridice);
- 10 autorizatii extindere (persoane fizice);
- 3 autorizatii imprejmuire (persoane fizice);
- 3 autorizatii construire anexe (persoane fizice);
- 5 autorizatii continuare lucrari (persoane fizice);
- 19 autorizatii de desfiintare ( persoane fizice si juridice);
- 24 procese verbale receptie locuinte noi (persoane fizice);
- 5 procese verbale receptie extinderi (persoane fizice);
- 61 autorizatii de construire bransamente gaze +electrica (persoane juridice);
- 105 certificate de urbanism de construire (persoane fizice);
- 20 certificate de urbanism de desfiintare (persoane fizice);
- 15 regularizari taxa autorizatie de construire;
- au fost transmise lunar, trimestrial, anual rapoarte catre
Directia de Statistica Dambovita referitoare la situatia
autorizatiilor de construire emise, cu valoare locuintelor
finalizate, cu locuintele desfiintate, extinderi, locuintele noi si
locuintele care si-au schimbat destinatia;
- a fost transmis lunar la Inspectoratul Judetean in
Constructii Dambovita, tabelul cu regularizarile taxei pentru
autorizatiile de construire eliberate.
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COMPARTIMENT SVSU
Principalele activitati desfasurate in anul 2017:
- SVSU a intervenit permanent pentru lichidarea consecintelor
fenomenelor manifestate in cuprinsul anului ( ploi abundente, fenomene
severe de seceta in sezonul de vara, treceri bruste de la temperaturi ridicate la temperaturi scazute, vant si uneori vijelii,
caderi de zapada in sezonul rece), dupa cum urmeaza: s- a actionat pentru deszapezirea drumurilor comunale, deblocarea
cailor de acces, imprastierea de materiale antiderapante, pentru decolmatarea valcelelor, podurilor si zonelor predispuse la
producerea de inundatii, igienizarea fantanilor;
- s-a intervenit la stingerea incendiilor de vegetatie uscata;
- s-a actionat direct pentru informarea cetatenilor cu privire la respectarea legislatiei pe linia situatiilor de urgenta si
in mod deosebit pentru prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei;
- membri SVSU au participat la instruiri teoretice si practic-aplicative, la cursuri de perfectionare in domeniul
situatiilor de urgenta;
- au fost executate o serie de exercitii de evacuare in caz de producere a unor incendii sau dezastre natural;

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
Traditiile si patrimoniul cultural reprezinta particularitatea prin care o comunitate locala isi manifesta energia si forta sa
creatoare in spatiul vital careia ii apartine.
În domeniul cultural, comuna Aninoasa are o situaţie de invidiat fiind printre primele din judeţ care a întrunit exigenţele
europene în domeniu.
Administratia publica locala si institutiile de cultura, prin natura lor, pot fi considerate forta motrice ce se manifesta intr-o
comunitatea locala, rolul lor fiind acela de a atrage diferitele categorii sociale, in evenimentele pe care le desfasoara pe
parcursul unui an.
În acest context, aducem in atentie cele mai importante evenimente culturale ale localitatii ce s-au desfasurat in anul 2017:
- Ziua Unirii Principatelor Romane – 24 ianuarie 2017
În fiecare an, la 24 ianuarie, aninoșenii sărbătoresc Unirea Principatelor Române din anul 1859 – numită şi „Mica Unire”,
realizată sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de voinţă politică a celor două principate româneşti,
Moldova şi Ţara Românească, prima etapă în crearea statului unitar român modern.
- Dragobetele – 24 februarie 2017
Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui
cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic şi începutul primăverii. În această zi, satele comunei Aninoasa răsună de veselia
tinerilor şi de zicala: "Dragobetele
sărută fetele".
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-

Ziua Comunei – 25 mai 2017

- Toamna Culturala Aninoseana – 22 septembrie 2017
"Toamna Culturală Aninoşeană", manifestare care s-a desfășurat vineri, 22 septembrie 2017, a adus pe scena amfiteatrului
Centrului Cultural, spectacolul de teatru "Mofturile lui Nenea Iancu", prezentat de colectivul Teatrului "Tony Bulandra" din
Târgovişte şi regizat de un aninoşean celebru, Mc. Ranin.
Programul manifestărilor a fost completat de primirea unui grup de turiști din Bulgaria, oferindu-le un recital al Ansamblului
Folcloric "Vestitorii Aninoasei", în zona Mănăstirii Dealu, "Poezie în Grădina Bucuriei" - Grădina Mănăstirii Viforâta, lansarea
volumului "Aninoasa - Tărâm de poveste" si expoziție de flori, in foyerul Centrului Cultural Aninoasa.
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- Zilele culturii in Aninoasa – 5 noiembrie 2017
În perioada 5-7 noiembrie 2017 s-a desfășurat a XV-a ediție a "Zilelor Culturii în Aninoasa", eveniment de tradiție, organizat de
Consiliul Local și Primăria comunei Aninoasa, la ințiativa domnului Constantin Maricescu, primarul comunei.
Duminică, 5 noiembrie, pe platoul din fața Centrului Cultural Aninoasa, a avut loc a doua ediție a "Bătăliei Culorilor". După
modelul sărbătorii indiene Holi, copiii au folosit pudră colorată într-un eveniment unic în perimetrul dâmbovițean. În plus, sau r întâlni cu îndrăgitele personaje din "Ceata lui Zâmbilici".
Luni, 6 noiembrie, s-a derulat "Noaptea de poezie de la Mănăstirea Viforâta", un adevărat reper al vieții culturale din România.
Marți, 7 noiembrie, la Centrul Cultural Aninoasa a fost pus în scenă spectacolul de mare emoție "Testament", un regal de
versuri semnate Grigore Vieru, recitate și cântate de Paul Surugiu - FUEGO.

Serviciul Public de Intretinere
Principalele activitati desfasurate in anul 2017:
executarea de lucrari de intretinere si reparatii pentru functionarea in bune conditii a utilajelor, instalatiilor si
echipamentelor de lucru;
executarea de lucrari de intretinere si reparatii la cladirile de pe raza comunei aflate in administrare (scolile ,
gradinitele, Centrul cultural, caminele culturale, sediul primariei, biserici și mânăstiri);
participarea la actinunile de gospodarire comunala si infrumusetare a localitatii : intretinerea santurilor, a partii
carosabile a drumurilor, inlaturarea viiturilor la poduri si podete, intretinerea spatiului verde, mentinerea curateniei
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arterelor principale de circulatie și executarea controalelor periodice la instalatiile termice, electrice si sanitare ale
institutiilor publice aflate in administrare si luarea de masuri de remediere a defectiunilor aparute, decolmatarea vâlcelelor,
toaletarea vegetatiei și a arborilor crescuți etc.
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