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Raportul de activitate al administraþiei
locale a comunei Valea Doftanei, 

condusã de primarul 
Ion Manea, pentru anul 2013

Din dorinþa de a
respecta dreptul la 
informare al cetãþenilor,
primarul comunei 
Valea Doftanei 
vã prezintã întreaga
activitate a serviciilor
publice din subordine, 
a tuturor structurilor
administrative locale. 

De asemenea, vã vor fi
enumerate, în cele ce ur-
meazã, cele mai impor-
tante lucrãri de investiþii,
reparaþii, modernizãri,
realizate în anul care a
trecut în localitatea Valea
Doftanei. 

“Am câºtigat încrederea locuitorilor Vãii Doftanei asigurându-i de toatã des-
chiderea mea în ceea ce priveºte transparenþa cheltuirii banilor publici, buna
gospodãrire a localitãþii ºi cheltuirea chibzuitã a fondurilor de la bugetul local. 
Administraþia localã este în slujba cetãþenilor ºi nu invers. Tocmai de aceea susþin
cã este necesar ca, anual, sã le prezint tuturor cetãþenilor activitatea pe care am
întreprins-o în cursul anului care tocmai a trecut. 

De asemenea, îi rog pe toþi cei interesaþi sã se adreseze Primãriei Valea Doftanei
pentru a veni cu sugestii, propuneri de proiecte ºi lucrãri necesare a se desfãºura
în anul în curs, aceasta deoarece locuitorii comunei sunt cei care ºtiu cel mai bine
care sunt necesitãþile comunitãþii”, ne-a declarat Ion Manea, primarul comunei
Valea Doftanei. 
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 s-a emis un numãr de 688 certificate de atestare fiscalã pentru persoane fizice sau juridice;
 s-a rãspuns la un numãr de 138 de adrese diverse privind contribuabilii persoane fizice
sau juridice;
 s-a emis un numãr de 139 de decizii de impunere pentru stabilirea impozitelor
pentru anul 2013, în cazul contribuabililor persoane juridice;
 s-a depus un numãr de 65 de declaratii - decont privind taxa hotelierã ºi
impozitul pe spectacole;
 s-a emis un numãr de 173 decizii de impunere pentru stabilirea impo-
zitului pe mijloacele de transport - persoane fizice ºi 21 decizii de
impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport -
persoane juridice, dobândite în cursul anului 2013;
 s-a emis un numãr de 136 de decizii de impunere
pentru stabilirea impozitului pe teren pentru persoane
fizice ºi 8 decizii de impunere pentru stabilirea impozi-
tului pe teren pentru persoane juridice, pentru
terenurile dobândite în cursul anului 2013;
 s-a emis un numãr de 65 de decizii de impunere pen-
tru stabilirea impozitului pe clãdiri în cazul per-
soanelor fizice ºi 4 decizii de impunere pentru sta-
bilirea impozitului pe clãdiri în cazul persoanelor
juridice;

RAPORT DE ACTIVITATE AL BIROULUI
FINANCIAR - CONTABIL

În cursul anului 2013 s-au estimat venituri în sumã de 8.194.000 lei ºi s-au realizat venituri în
sumã de 8.504.000 lei. 

Cheltuielile prevãzute au fost în sumã de 9.366.000 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în
sumã  de 7.082.000 lei, rezultând un excedent la finalul anului 2013 în sumã de 1.422.000 lei.  De
asemenea, gradul de colectare a unor venituri proprii pe anul 2013 a fost de 96,09%, acesta cal-
culându-se pe baza mai multor indicatori.

Activitatea biroului financiar-contabil s-a concretizat în urmãtoarele: 
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 s-a aprobat un numãr de 292 referate de compensare, virare, restituire de impozite ºi taxe;
 s-a efectuat un numãr de 107 radieri auto în cazul persoanelor fizice ºi 25 de radieri în cazul persoanelor
juridice;
 s-a emis un numãr de 792 de somaþii ºi titluri executorii pentru începerea procedurii de executare silitã în
cazul persoanelor fizice pentru suma de 639.297 lei, din care s-a încasat în cursul anului 2013 suma de 104.435
lei;
 s-a continuat procedura de executare silitã prin înfiinþarea unui numãr de 25 popriri asupra disponibi-
litãþilor bãneºti ale contribuabililor persoane juridice ºi 128 popriri contribuabili persoane fizice;
 s-a instituit sechestru asupra bunurilor mobile sau imobile pentru 5 debitori persoane fizice ºi 10 debitori
persoane juridice;
 s-a întocmit un numãr de 230 de adrese cãtre IPJ Prahova prin care au fost restituite procesele verbale
amenzi achitate;
 s-au încheiat 76 de contracte, din care: 29 de contracte închiriere teren, 5 contracte comodat spaþii ºi 42
contracte concesiune locuri de veci ºi s-au încheiat 10 acte adiþionale la contractele aflate în derulare.

ªef birou, Maria Rijnoveanu

COMPARTIMENT INVESTIÞII, ACHIZIÞII
PUBLICE ªI INTEGRARE EUROPEANÃ

În anul 2013 achiziþiile publice au desfãºurat 
urmãtoarele activitãþi:

1. Întocmirea programului anual de achiziþii publice; 
2. Întocmirea documentaþiei pentru elaborarea ºi prezentarea ofertelor în scopul atribuirii contractelor de

achiziþie publicã care sunt cuprinse în programul anual de achiziþii publice;
3. Întocmirea documentelor necesare pentru:
- anunþul de intenþie, anunþurile de participare ºi de atribuire a contractelor de achiziþie publicã, trans-

miterea lor spre publicare, în SEAP în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor
de achiziþie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de ser-
vicii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

 justificarea procedurilor, altele decât licitaþia deschisã ºi restrânsã;
 justificarea cerinþelor de calificare ºi a criteriului de atribuire;
 justificarea factorilor de evaluare;
 dosarul achiziþiei publice.

4. Întocmirea ºi transmiterea, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor
de achiziþie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de ser-
vicii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, a rãspunsurilor pentru toate clarificãrile solicitate de ofertanþii
care au obþinut în condiþiile legii documentaþia pentru elaborarea ºi prezentarea ofertei; 

5. Organizarea ºi desfãºurarea procedurilor de atribuire pentru obiectivele din cadrul programului anual de
achiziþii (deschidere oferte, solicitãri informaþii ºi documente de la ofertanþii participanþi la procedurã, dacã
este cazul, analizã oferte, desemnare ofertã câºtigãtoare, întocmire ºi semnare procese verbale intermediare,
comunicare rezultat procedurã);

RAPORT ANUAL 2013
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6. Întocmirea contractelor de
achiziþii publice, cu ofertanþii a cãror
oferte au fost stabilite câºtigãtoare
de cãtre comisia de evaluare,
semnarea acestora de cãtre parþile
contractante, înregistrarea acestora
ºi distribuirea acestora celor impli-
caþi în derularea ºi urmãrirea lor cât
ºi Direcþiei economice pentru efec-
tuarea plãþilor;    

7. Întocmirea ºi transmiterea, în
conformitate cu prevederile OUG
34/2006, privind atribuirea con-
tractelor de achiziþie publicã, a con-
tractelor de concesiune de lucrãri publice ºi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, a documentelor solicitate de cãtre C.N.S.C. Bucureºti în vederea soluþionãrii contestaþi-
ilor fãcute de cãtre ofertanþii participanþi la procedurile de atribuire;

8. Întocmirea ºi transmiterea, conform prevederilor OUG.30/2006, privind funcþia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziþie publicã, a documentelor
solicitate de cãtre unitatea pentru coordonarea ºi verificare a achiziþiilor publice pentru procedurile de
achiziþie care sunt supuse verificãrii aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire;

9. Întocmirea ºi pãstrarea dosarelor de achiziþie publicã pentru toate procedurile derulate ºi finalizate.
Predarea dosarelor de achiziþie publicã la arhivã; 

10. Actualizarea programului anual de achiziþii publice în conformitate cu rectificãrile de buget din 
cursul anului;

11. Asigurarea legãturii cu toate compartimentele, serviciile ºi direcþiile din cadrul primãriei în realizarea
obiectivelor din cadrul programului anual de achiziþii;

12. Întocmirea ºi transmiterea corespondenþei cãtre toþi factorii implicaþi în atribuirea contractelor de
achiziþii publice (autoritatea de reglementare, operatorii economici/ofertanþi)

În anul 2013 au fost încheiate un nr. de 72 contracte noi de achiziþii publice, 47 contracte pentru
achiziþionare de servicii, 15 contracte pentru achiziþionare de lucrãri ºi l0 contracte 

pentru achiziþionare de produse.
În anul 2013 a fost organizatã o licitaþie pentru închirierea golurilor alpine ºi o licitaþie pentru

atribuirea contractului de lucrãri privind Modernizare drum comunal Trãisteni - Valea Seacã.

În anul 2013 investiþiile au avut urmãtoarele atribuþii:

1. Coordoneazã ºi monitorizeazã, activitatea ce þin de atragerea investiþiilor;
2. Participarea la determinarea direcþiilor prioritare ºi elaborarea strategiilor ºi programelor privind dez-

voltarea social-economicã a oraºului pe termen mediu ºi lung;
3. Coordonarea, monitorizarea ºi evaluarea implementãrii programelor de dezvoltare social economicã;
4. Colaboreazã ºi furnizeazã consultantului informaþiile solicitate privind proiectele implementate;
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5. Elaboreazã ºi propune spre aprobare Consiliului Local proiecte inovatoare de dezvoltare localã;
6. Conlucreazã cu antreprenorii din raza comunei Valea Doftanei în vederea atragerii de investiþii;
7. Asigurã schimbul de informaþii privind investiþiile în cadrul implementãrii proiectelor;
8. Colecteazã date specifice atribuþiei sale ºi le pune la dispoziþia Primarului, consultantului;
9. Exercitã controlul asupra respectãrii termenului de implementare a proiectului; asigurã urmãrirea con-

tractelor ce au ca obiect investiþiile ºi lucrãrile de intervenþie;

10. Urmãreºte, inclusiv prin deplasãri în teritoriu, stadiile fizice ºi valorice ale investiþiilor sau lucrdãrilor

de intervenþie proprii ale primãriei ºi ale celor ai cãror beneficiari sunt ordonatorii secundari ºi terþiari de

credite, respectarea prevederilor din documentaþiile tehnico-economice ºi tehnice, precum ºi din contractele

de proiectare sau de execuþie, propunând mãsuri, dupã caz;

11. Participã la activitatea de recepþie la terminarea lucrãrilor ºi de recepþie finalã a obiectivelor de

investiþii ºi a lucrãrilor de intervenþie asimilate investiþiilor, potrivit legislaþiei în domeniu;

12. Întocmeºte proiecte de decizii ale Consiliului Local ºi dispoziþii ale primarului, aduce la cunoºtinþã pu-

blicã deciziile consiliului ºi dispoziþiile primarului ce þine de domeniul investiþiilor;

13. Participã la elaborarea studiilor prognozelor de dezvoltare social-economicã ºi de altã naturã la limita

competenþelor profesionale ºi obligaþiilor de serviciu.

14. Elaboreazã rapoarte, note informative privind activitatea proiectelor de investiþii;

15. Elaboreazã ºi fundamenteazã necesarul de credite bugetare pentru investiþii ºi lucrãri de intervenþie,

astfel cum sunt definite de lege, în vederea elaborãrii proiectului anual de buget  pentru lucrãrile în care

primãria Valea Doftanei este autoritate contractantã;

16. Întocmeºte ºi prezintã spre aprobare ordonatorului principal de credite, dupã aplicarea criteriilor de

prioritizare, lista cu obiective de investiþii noi, dacã în prealabil documentaþiile tehnico-economice au fost

aprobate, conform legii;

17. Întocmeºte ºi prezintã spre aprobare ordonatorului principal de credite lista cuprinzând alte  cheltuieli

asimilate investiþiilor, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea ºi oportunitatea; 

18. Face propuneri de criterii de prioritizare a investiþiilor, altele decât cele prevãzute în Ordinul ministru-

lui finanþelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare ºi

selecþie a obiectivelor de investiþii publice ºi le prezintã spre aprobare ordonatorului principal de credite;

19. Întocmeºte Planul/Programul anual de investiþii al primãriei, ca urmare a selecþiei obiectivelor de

investiþii ºi lucrãrilor de intervenþii, ºi îl înainteazã comisiei de prioritizare, pentru aplicare criteriilor de pri-

oritizare, în vederea stabilirii prioritãþii la finanþare, potrivit legii;

20. Înainteazã, spre avizare, potrivit legii, Inspectoratului de Stat în Construcþii documentaþiile tehnico-eco-

nomice aferente obiectivelor noi sau lucrãrilor de intervenþie asimilate investiþiilor, la care primãria este

autoritate contractantã;

21. Aplicã procedurile de control managerial proiectate ºi implementate în primãrie.

22. Îndosarieazã ºi arhiveazã corespondenþa curentã a postului ºi o predã la sfârºitul anului la arhiva

unitãþii.
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În cursul anului 2013, au fost finanþate ºi realizate 
urmãtoarele investiþii de interes public:

 reabilitarea spaþiului clãdire punct Rusu, inclusiv montarea

unei centrale termice pe lemne, pentru desfãºurarea în bune

condiþii a activitãþii culturale susþinutã de cãtre Asociaþia tinerilor

din Valea Doftanei;
 au fost elaborate documentaþiile pentru o serie de

investiþii care vor fi realizate în perioada viitoare: amenajare
bazã sportivã Teºila, înfiinþare parc în punctul Rusu, reabi-
litarea ºi modernizarea Dispensarului uman Teºila, reabi-
litarea ºi modernizarea ªcolii generale Trãisteni, SF ºi PT pen-
tru realizare piaþã agroalimentarã, amenajare zona centralã;
 a fost achiziþionat un autoturism pentru Poliþia Localã Valea Doftanei;
 a fost reabilitatã termic Grãdiniþa Lunca;
 au fost realizate investiþiile Extindere aducþiune apã Teºila - captãri Ermeneasa ºi captare Coþofana;
 a fost realizatã rampa de acces, precum ºi reparaþiile la Rampa de transfer gunoi menajer pentru folosirea

sa în condiþii optime;
 a fost finalizatã investiþia “refacere trotuar pietonal, parcare ºi rigole”, Centru Teºila;
 au fost betonate, parþial, strãzile Clãbucet ºi I.L.Caragiale;
 s-a finalizat procedura pentru încheierea contractului de lucrãri pentru investiþia “Modernizare drum

Drãgãnescu - Valea Seacã”;
 au fost realizate lucrãrile de modernizare a punþilor pietonale  Ghimpoasa ºi Peste Vale;
 au fost executate lucrãri de reparaþii la podul peste Doftana, din punctul Peste Vale;
 a fost amenajatã parcarea la Primãrie, pentru ca zona centralã sã nu mai fie blocatã de autoturisme;
 au fost fãcute lucrãri de reparaþii - asfaltare în zona podului ºi a troiþei din Teºila;
 a fost realizatã investiþia - Modernizare reþea distribuþie apã potabilã - subtraversare Peste Vale;
 au fost realizate lucrãri de balastare a drumurilor comunale;
 a fost actualizatã strategia de dezvoltare a localitãþii pentru perioada 2014 - 2020;
 a fost încheiat contractul pentru realizare SF Variantã ocolitoare Cheia Teºilei - Ermeneasa - Drãgãnescu;
 a fost realizatã documentaþia necesarã pentru concesionarea serviciului de iluminat public stradal;

În vederea implementãrii unor investiþii cu fonduri guvernamentale 
ºi europene au fost depuse urmãtoarele studii ºi proiecte

în cadrul Programului naþional de dezvoltare localã, subprogramul
“Modernizarea satului Românesc”:

 reabilitarea Cãminului Cultural Teºila;
 reabilitarea ºi modernizarea dispensarului uman Teºila;
 reabilitarea ºi modernizarea ªcolii generale Trãisteni;
 realizarea pieþei agroaalimentare în comuna Valea Doftanei;

în cadrul “Programului naþional de dezvoltare a infrastructurii”:
 asfaltarea urmãtoarelor drumuri comunale: str. Titulescu - Floare de Colþ, Independenþei, Gaterului,

Brãdeasa, Caragiale.

Întocmit, Vlad Claudia
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ASISTENÞA SOCIALÃ
Serviciile sociale cuprind un ansamblu complex de mãsuri rea-

lizate pentru a rãspunde nevoilor sociale individuale, familiale
sau de grup, în vederea depãºirii unor situaþii de dificultate, pen-
tru susþinerea autonomiei ºi protecþiei persoanei, prevenirea mar-
ginalizãrii sociale ºi promovarea incluziunii sociale.

Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de susþinere, 
printre altele, urmãtoarele categorii sociale:

 s-au înregistrat, aprobat ºi dispus punerea în platã pentru un numãr de 12 dosare noi de venit minim
garantat;
 s-a dispus plata lunarã a 36 de dosare, totalizând, la sfârºitul anului, plãþi în sumã totalã de 59.953 lei;
 s-au acordat 16 ajutoare de urgenþã pentru familii defavorizate, totalizând 14.650 lei ºi 2 ajutoare de înmor-

mântare  -  familii beneficiare de ajutor social, în sumã de 450 lei;
 persoanele beneficiare de ajutor social au efectuat, lunar, un numãr de 750 ore de muncã în folosul

comunitãþii;
 s-au înregistrat, aprobat ºi dispus punerea în platã pentru un numãr de 30 de dosare noi de alocaþie pen-

tru susþinerea familiei;
 s-au înregistrat, aprobat ºi transmis în vederea punerii în platã 35 de dosare indemnizaþie creºtere copil

pânã la vârsta de 1 sau 2 ani;
 s-au înregistrat, aprobat ºi transmis în vederea punerii în platã 65 de dosare de alocaþie de stat ºi alocaþie

dublã pentru copii cu handicap;
 s-au înregistrat, aprobat ºi transmis în vederea punerii în platã 5 dosare de stimulent de inserþie;
 s-au verificat ºi s-au dispus modificãri sau încetãri pentru dosarele de alocaþie pentru susþinerea familiei

- 400 dosare
 s-a verificat ºi s-au dispus modificãri pentru un numãr de 30 de dosare de venit minim garantat;
 s-au întocmit anchete sociale pentru persoanele care au solicitat acordarea burselor ºcolare la liceul din

localitate ºi alte licee - 50 anchete sociale;
 s-au întocmit anchete sociale pentru toate dosarele de alocaþie pentru susþinerea familiei ºi pentru toate

dosarele de venit minim garantat;
 s-au întocmit anchete sociale pentru persoanele care au solicitat acordarea burselor ºcolare la liceul din

localitate ºi la alte licee - 50 anchete sociale;
s-au întocmit anchete sociale pentru judecãtorii, Postul de Poliþie, DGASPC pentru cazurile de divorþ,

încredinþare minori;
 s-au primit cereri, verificat ºi s-a dispus acordarea pentru un numãr de 169 de cereri de ajutor pentru

încãlzirea locuinþei, lunar s-a dispus plata sumei de 31.075, totalizân pentru perioada sezonului rece suma de
155.375 lei;
 s-au cãutat în arhiva instituþiei copii state de platã pentru întocmirea adeverinþelor de vechime
 s-a întocmit documentaþia pentru persoanele care au mandate de efectuare activitãþi în folosul comu-

nitãþii, s-a comunicat judecãtoriilor efectuarea sau neefectuarea acestora;
 s-au întocmit cereri de chemare în judecatã pentru mandatele efectuate, pentru mandatele care nu au

fost efectuate s-a dispus transformarea acestora în amendã contravenþionalã.

Întocmit,
referent Cosmina Ileana Stanciu
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENÞÃ A PERSOANELOR

SPCLEP Valea Doftanei este înfiinþat din anul
2009 ºi funcþioneazã în subordinea Consiliului

Local Valea Doftanei.

Iatã care sunt câteva repere din activitatea desfãºuratã 
de cãtre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã 

a Persoanelor în cursul anului 2013:

În vederea diminuãrii numãrului de restanþieri, SPCLEP a întocmit ºi transmis un
numãr de 195 de invitaþii persoanelor care aveau actul de indentitate expirat ºi nu s-au
prezentat pentru intrarea în legalitate.

S-au primit ºi înregistrat 690 de cereri pentru eliberarea actului de indentiate, din
care:
 25 cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menþiunii privind stabilirea reºedinþei;
 8 cereri pentru eliberearea cãrþii de identitate provizorii;
 7 cereri pentru eliberarea actului de identitate prin procurã specialã 
 o cerere pentru eliberarea cãrþii de identitate provizorie pentru un cetãþean român cu domiciliul în

strãinãtate care a solicitat reºedinþa în localitate Valea Doftanei;

Astfel, în anul 2013, au fost înmânate un numãr total de 676 cãrþi de identitate.
Menþionãm cã, începând cu data de 1.07.2013 s-a implementat ºi Sistemul Naþional Informatizat de Evidenþã

a Persoanelor impunându-se dubla actualizare, respectiv ºi în Registrul Judeþean de Evidenþã a Persoanelor
ºi în Sistemul Naþional Informatizat de Evidenþã a Persoanelor.

În anul 2013, la cererea persoanelor fizice ºi juridice, instituþiilor ºi organelor de poliþie, s-au efectuat ºi
furnizat un numãr de 817 verificãri de date cu caracter personal din RNEP.

S-au primit ºi actualizat un numãr de 45 comunicãri de naºtere, 107 deces ºi un numãr de 28 comu-
nicãri de modificare intervenite în statutul civil. 

În anul 2013 au fost înregistrate urmãtoarele
evenimente de stare civilã:

 naºteri: 6 acte;
 cãsãtorii: 26 acte;
 decese: 66 acte;
 divorþuri: 13;
 transcrieri certificate de stare civilã întocmite în

strãinãtate: 7;
 rectificãri acte: 9 acte;

În anul 2013 au fost eliberate 158 certificate
de stare civilã, din care:

 31 de naºtere

42 de cãsãtorie

85 de deces

A fost înregistrat un singur dosar de schimbare a
numelui pe cale administrativã.
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RAPORT DE ACTIVITATE 
AL COMPARTIMENTULUI S.V.S.U. 

VALEA DOFTANEI
În cursul anului 2013 pe raza comunei Valea

Doftanei au avut loc 3 incendii mai mari ºi 5
începuturi de incediu, în care nu am avut nicio
victimã.

Compartimentul S.V.S.U. a colaborat cu
S.P.A.A.C.S. din punctele Florei ºi Ermeneasa. A
controlat locaþiile de interes public ale comunei ºi
anume ºcoli, grãdiniþe, biserici. A soluþionat mai
multe sesizãri ale cetãþenilor pe linie de P.S.I.

A popularizat în perioada de secetã reguli de
prevenire a incendiilor, în cazul curãþiirii grã-
dinilor ºi pajiºtilor vizând folosirea focului
deschis. A urmãrit ºi a menþinut în stare de
funcþionare utilajele ºi accesoriile din dotare, pen-
tru a fi cât mai eficiente în caz de urgenþã.

ªEF S.V.S.U.
Þuþuianu Vasile 

POLIÞIA LOCALÃ VALEA DOFTANEI
Poliþia LLocalã VValea DDoftanei aa eefectuat, îîn ccursul aanului 22013,

printre aaltele, uurmãtoarele aactivitãþi pprincipale:

 a asigurat paza bunurilor de interes local ºi
integritatea acestora, fãrã a se înregistra evenimente
deosebite;

 a asigurat ordinea ºi liniºtea publicã, fluidizarea
traficului rutier în zona unitãþilor de învãþãmânt ºi staþi-
ile mijloacelor de transport în comun, în scopul pre-
venirii faptelor cu violenþã sau a accidentelor rutiere;

 a îndrumat cetãþenii cãtre birourile unde aceºtia
aveau diverse probleme de rezolvat, în timpul
desfãºurãrii activitãþii la punctul de acces în Primãria
Valea Doftanei;

 a participat, împreunã cu lucrãtorii Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã la stingerea incendi-
ilor ºi salvãrii de bunuri pe raza comunei Valea
Doftanei;
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 împreunã cu Jandarmeria ºi IPJ Prahova, a participat la acþiunile de menþinere a ordinii ºi liniºtii publice,
de fluidizare a traficului rutier, cu ocazia desfãºurãrii evenimentelor: “Festivalul Caºcavelei” ºi “Ziua lacului
Paltinu”;

 cu ocazia derulãrii evenimentelor religioase, Poliþia Localã a asigurat ordinea ºi liniºtea publicã atât în
zona lãcaºurilor de cult cât ºi în zona cimitirelor cu scopul prevenirii faptelor antisociale ºi a incendiilor acci-
dentale;

 a asigurat ordinea publicã pe stadionul din Podul Ristii la meciurile de fotbal desfãºurate de echipa
localã, “Montana Valea Doftanei”; 

 a însoþit ºi acordat protecþie personalului din cadrul Primãriei Valea Doftanei în deplasãrile fãcute atât
pe raza localitãþii cât ºi în afarã, pentru rezolvarea diverselor probleme sau transportul de valori, fãrã a se
înregistra evenimente;

 a acordat ajutor executorului judecãtoresc la efectuarea unor executãri silite;
 împreunã cu lucrãtorii din cadrul Postului de poliþie, au rãspuns pozitiv la sesizãrile cetãþenilor venite

prin apelul la 112, atât pentru conflicte familiale spontane, cât ºi pentru salvãri de bunuri ºi persoane;
 a asigurat serviciul de permanenþã în perioadele când au fost emise coduri galbene de furtunui, polei,

cãderi de zãpadã sau inundaþii;:
 a eliberat chitanþe pentru efectuarea comerþului stradal, în perioada în care casieria primãrie nu avea

program de lucru, în valoare de 11.510 lei, sumã ce a fost predatã sãptãmânal la casieria instituþiei;
 a verificat aspectele semnalate la un numãr de 43 de sesizãri venite în scris din partea cetãþenilor, pen-

tru care s-au încheiat procese verbale de constatare, cãrora le-a fost transmis rãspuns scris, cu mãsurile luate
în condiþiile legii, sau cãror instituþii trebuie sã se adreseze, pentru rezolvare deoarece Poliþia Localã nu are
competenþa de a rezolva anumite situaþii;

 în timpul patrulãrilor, au întocmit un numãr de 45 de rapoarte ºi procese verbale cu aspectele constatate
ºi s-au înmânat ºi afiºat 136 de somaþii pentru cetãþenii care aveau depozitate ilegal, pe domeniul public,
diverse materiale, utilaje sau chioºcuri, în urma cãrora, cei care nu s-au conformat au fost sancþionaþi contra-
venþional;

 la controalele efectuate de poliþiºtii locali, pe raza localitãþii au fost descoperite un numãr de 6 construcþii
care nu aveau autorizaþie de construcþie ºi au fost înmânate somaþii privind sistarea lucrãrilor ºi prezentarea
proprietarilor la Compartimentul Urbanism în vederea perfectãrii documentaþiei, obþinerii autorizaþiei;

 la asfaltarea drumurilor judeþene ºi comunale, a participat la dirijarea circulaþiei ºi fluidizarea traficului
rutier;

 a participat la aplanarea unor conflicte apãrute spontan, între cetãþeni ºi lucrãtorii Compartimentului
Gospodãrie Comunalã în momentul efectuãrii unor lucrãri de amenajare ºi înfrumuseþare a localitãþii;

 a participat la distribuirea ajutoarelor alimentare comunitare, la domiciliul persoanelor cu handicap,
persoanelor vârstnice care nu s-au putut deplasa la sediu;

 a þinut evidenþa ºi a înregistrat pe plan local un numãr de 38 e autovehicule pentru care nu exista obli-
gativitatea înmatriculãrii;

pentru a menþine curate apele ºi albiile râurilor, au efectuat patrulãri pe malurile cursurilor de apã; per-
soanele prinse cã abandonau diferite materiale ºi deºeuri au fost sancþionate contravenþional;

 a lucrat pentru þinerea evidenþei ºi buna desfãºurare a lucrãrilor de balastare a unor drumuri de cãtre
proprietarii autovehiculelor înscrise pe plan local;

 a întocmit adrese ºi informãri agenþilor economici ºi cetãþenilor care îºi desfãºoarã activitatea sau au
domiciliul în comuna Valea Doftanei despre problemele urgente apãrute;

 la activitatea sus menþionatã, Poliþia Localã a aplicat un numãr de 27 de sancþiuni contravenþionale;

Întocmit, 
Poliþist Local, Costea Vasile
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RAPORT COMPARTIMENT URBANISM

Compartimentul Urbanism a emis, 
în decursul anului 2013, un numãr de:

Autorizaþii de construire - total taxe 26.432 lei

 14 locuinþe, taxe în valoare de 5.128 lei;

 13 racorduri Electrica - 169 lei;

 5 mansardãri, taxe în valoare de 328 lei;

 1 hotel - taxa 19.997 lei;

 2 anexe gospodãreºti - 214 lei;

 2 reabilitãri punþi ºi pod;

 5 finalizãri lucrãri - 320 lei;

1 gard - 100 lei;

 1 modificare soluþie tehnicã - 176 lei;

Certificate de urbanism - taxe în valoare de 2.882 lei, din care:

 8 racorduri electrice, 25 locuinþe, 9 informãri, 1 foiºor, 4 anexe gospodãreºti, 3 alipiri,

4 dezmembrãri, 7 extinderi, 5 desfiinþãri construcþii, 1 gard, 1 modificare soluþie tehnicã,

1 hotel;

Pe lângã cele mai sus menþionate, s-au perceput taxe pentru regularizare AC ºi prelun-

gire AC expirate, în valoare de 7.766 lei.

Compartimentul urbanism a eliberat 31 certificate de nomenclaturã stradalã, taxe

încasate în valoare de 279 lei.

Delegat Comp. Urbanism,
Ing. ªuºu Mihai
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RAPORT DE ACTIVITATE 
AL COMPARTIMENTULUI VICEPRIMAR

GOSPODÃRIE COMUNALÃ

În cadrul compartimentului viceprimar,
compartimentul gospodãrire comunalã  a
rãspuns prezent la toate activitãþile primãriei: la
curãþirea zonei înainte ºi dupã Festivalul
Paltinul, la buna organizare ºi desfãºurare a
Festivalului caºcavelei 2013, la acþiunile de
curãþenie la nivel naþional, la desfãºurarea
ediþiei de Miss fata de la þarã, la amenajarea de
îndreptare ºi balastare a unor drumuri afectate
de torenþi ºi ploi, la intervenþiile la reþeaua de
distribuþie apã împreunã cu serviciul SPAACS, la
toate acþiunile de curãþenie, igienizare, decol-
matare, transport deºeuri menajere colectate din diverse puncte ale comunei, a moluzului, a ierburilor
uscate, mãrãciniºului ºi crãci rezultate din defriºãri ºi igienizãri.

În 2013 s-au fãcut igienizãri de maluri a pârâului Doftana ºi la gurile de vãrsare ale torenþilor  în
Doftana, locuri care arãtau ca niºte depozite de gunoaie. Acestea în urma curãþirilor, igienizãrii cât ºi a
panourilor de avertizare montate au fãcut ca cetãþenii sã conºtientizeze ºi numãrul acestor depozite de gunoaie
sã se reducã sau sã disparã.

Tot în 2013 compartimentul gospodãrire comunalã a demontat baraca existentã în zona Grãdiniþa
Rusu ºi a fãcut curãþenie în aceastã zonã pentru a putea duce la îndeplinirea obiectivului primãriei de a rea-
liza în aceastã zonã un parc de recreere pentru copii ºi tineri.

S-au fãcut defriºãri sub liniile de curent electric ºi astfel s-au redus numãrul întreruperilor pe timp
cu vânt ºi furtunã la iluminatul casnic ºi cel stradal.

S-au curãþit ºanþurile de scurgere ape pluviale, s-au facut ºanþuri noi, s-au montat þevi de traver-
sare în diverse locuri, astfel a fost redus foarte mult locurile în care apa ajungea pe carosabil sau în gospodãri-
ile cetãþenilor.

Prin monitorizare, curãþiri frecvente ºi igienizare zona lacului Paltinu ºi Platforma Popas a devenit
o zonã mult mai frecventatã de câþi mai mulþi turiºti.

În acest sfârºit de an 2013, odatã cu noua organigramã în compartimentul viceprimar pe lângã
gospodãrire comunalã mai fac parte compartimentul de culturã, religie ºi sport ºi serviciul voluntariat
pentru situaþii de urgenþã.

Pentru buna desfãºurare a activitãþilor instituþiei primãria Valea Doftanei ºi în 2014, compartimen-
tul viceprimar va avea o bunã colaborare cu toate celelalte compartimente ale instituþiei.

Viceprimar, Oceanu Adrian
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REGISTRUL AGRICOL
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013

 Completare la zi a celor 40 volume de Registru agricol, anii 2010-2014;

 Rãspuns la Direcþia Naþionalã de Statisticã asupra situaþiilor solicitate - 8;

 Rãspunsuri la Direcþia Agricolã Prahova - 10;

 Înscrierea în format electronic a peste 1.000 de gospodãrii localnici;

Eliberarea unui nr. de 2.449
adeverinþe, dupã cum umeazã:

 Adeverinþe APIA - 438 buc.;

 Adeverinþe Cãrþi identitate - 790

buc.;

 Adeverinþe Ajutor social,

Alocaþie complementarã, Bursã,

Rechizite,  Bani de Liceu - 219

buc;

 Înscrieri ºi radieri în ºi din Registrul Agricol, localnici -

58 buc;

 Înscrieri ºi radieri în ºi din Registrul Agricol, strãinaºi - 17 buc;

 Deschis un numãr de 67 roluri noi atât la localnici cât ºi la strãinaºi;

 Adeverinþe ºi rãspunsuri din dosar Corespondenþã Reg. Agricol - 927 buc.

Referent Agricol

Marin  Claudel
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 24 IANUARIE - Unirea naþiunea a

fãcut-o - Program artistic dedicat Unirii

Principatelor Române; Depunere de

coroanã;

 1 MARTIE - Ziua mãrþiºorului -

expunere de mãrþiºoare comnfecþionate

de copii;

 27 APRILIE - Ziua veteranilor de

rãzboi - omagiu adus acestor eroi;

 22 MAI - Hramul bisericii Sfinþii Constantin ºi Elena din Teºila;

29 MAI - Înãlþarea Domnului - Ziua Eroilor - Program artistic ºi depunere de coroanã la Monumentul

Eroilor;

 1 IUNIE - Ziua internaþionalã a copilului - concurs de desen pe asfalt, imaginaþie ºi spectacol la Grãdiniþa

Rusu;

29 IUNIE - Hramul Bisericii Sfinþii Petru ºi Pavel din Trãisteni;

 14 AUGUST - Hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Teºila;

 6, 7, 8 SEPTEMBRIE - Festivalul Caºcavelei, ediþia a XII-a. Manifestare com-

plexã la nivel judeþean, expoziþie de artã popularã, meºteºuguri, târg de pro-

duse tradiþionale locale, spectacol folcloric, artificii, etc. Eveniment care a

câºtigat premiul acordat de APDT PH “Evenimentul anului pentru promovare

produse tradiþionale”;
 1 DECEMBRIE - Ziua Naþionalã a României. Depunere de coroane de flori
la Monumentul Eroilor din localitate;
 21-31 DECEMBRIE - Festivalul Obiceiurilor de iarnã - Colinde, pluguºor,
spectacol folcloric organizate la caminul cultural.

SPORT
 Participarea la ºedinþele lunare ce au loc la Direcþia Judeþeanã de Sport-Prahova;
 Înscrierea echipei de fotbal în competiþia judeþeanã;
 Achitarea taxelor ce privesc vizele anuale, vize medicale, legitimãri;
 Þinerea evidenþei contabile primarã a cheltuielilor ce se efectueazã cu echipa de fotbal ºi depunerea
acesteia la serviciul de contabiilitate;
 Depunerea treimestrialã a cheltuielilor la contabilul Asocieaþiei Sportive - Câmpina;
 Îngrijirea suprafeþei de joc a terenului, prin udarea gazonului pe perioada de varã, tunderea o datã pe
lunã a gazonului;
 Participarea sâmbãta ºi duminica la toate jocurile pe care echipa de fotbal le disputã acasã cât ºi în
deplasare; 

 Asigurarea ordinei ºi curãþeniei în vestiare, grup sanitar precum ºi în incinta ºi împrejurimile terenului

de fotbal.

Administrator Cãmin Cultural ºi Club Sportiv
Marian Claudel

Compartimentul - Cultural, Sport, Culte
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