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RAPORT
cu privire la starea economică, socială şi de mediu a
unităţii administrativ-teritoriale, pe anul 2018
Asumându-şi tradiţionalul statut al organizării teritorial - administrative a
ţării, PRIMĂRIA, oricărui palier ar aparţine, prin compartimentele sale
funcţionale, ca unitate administrativ publică locală, este chemată să răspundă
nevoilor de dezvoltare rurală, bunăstării cetăţenilor comunităţii locale, acţionând
în mod responsabil, prin dezvoltarea de politici şi proiecte.
În baza prevederilor legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicata şi a celorlalte acte normative în vigoare am avut ca obiectiv principal
creşterea permanentă a calităţii vieţii la nivelul colectivităţii pe care o
reprezentăm, instituirea unor modalităţi de lucru în deplină concordanţă cu
legalitatea şi cu eficienţa, la toate nivelurile reprezentate de primarul comunei,
îndeplinirea obiectivelor din hotărârile adoptate de Consiliul local şi alte acte
normative, dezvoltarea economică locală, întreţinerea drumurilor, protecţia
mediului, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială şi alte probleme care
sunt în concordanţă cu interesul public.
Starea economică a comunei are o tendinţă descrescătore faţă de anii
precedenţi, ceea ce se datorează în opinia noastră crizei internaţionale, şi
faptului că în ultimii ani au scăzut veniturile populaţiei din comună, precum şi a
persoanelor care sunt plecate la diverse activităţi în străinătate.
Majoritatea populaţiei din comună este formată din pensionari si trăiesc
din pensie, iar populaţia activă lucrează la instituţiile şi firmele din comună, din
alte localităţi învecinate, precum şi la diferite firme din străinătate.
În conformitate cu atribuţiile care îi revin prin lege, primarul comunei
Brîncoveni a emis în anul 2018 un număr de 280 dispoziţii.
Prin Compartimentul financiar-contabil din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Brîncoveni se analizează şi elaborează proiectul de buget
al comunei noastre, precum şi rectificarea acestuia, încadrarea în programul de
cheltuieli aprobat, respectarea legalităţii şi a disciplinei financiare.
Bugetul final de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 în valoare de
6.088.000 lei a fost fundamentat în baza Legii nr. 2/2018, privind bugetul de stat
pe anul 2018 şi a adreselor primite din partea Direcţiei Generale a Finanţelor
Publice Craiova respectiv Agenţia Judeţeană a Finantelor Publice Olt şi
Consiliului Judeţean Olt prin care s-a comunicat repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată (TVA)
pentru pentru echilibrarea bugetelor locale.
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În ceea ce privesc investiţiile în anul 2018, au fost alocaţi 3.353.000 lei.
La venituri am avut un plan de 5.569.000 lei din care a fost realizat
5.243.069 lei reprezentând un procent de 94 % din care la venituri proprii am
avut un plan de 816.000 lei din care s-a realizat 740.142 lei reprezentând un
procent de 91 %.
La cheltuieli am avut un plan de 6.088.000 lei din care s-a realizat
5.374.220 lei reprezentând un procent de 88 %.
Primăria comunei Brîncoveni, împreună cu Consiliul local au acordat
atenţie deosebită înfrumuseţării şi bunei gospodăriri a comunei noastre.
În anul 2018 au fost executate lucrări:
- Astfaltare stăzi în comuna Brîncoveni în valoare de 1.287.176 lei;
- Reabilitare si modernizare Grădinițe din Ociogi și Văleni în valoare de
815.477 lei;
- Reabilitare si modernizare Dispensar comunal în valoare de 267.651
lei;
În viaţa economică a fiecărei colectivităţi, pământul are importanţă cu
totul deosebită, comparativ cu celelalte mijloace de producţie. Datorită
importanţei economice deosebite pe care o reprezintă pământul, problema
dreptului de proprietate funciară, a formelor de stăpânire şi modalităţilor de
folosire reprezintă condiţie esenţială pentru agricultura comunei noastre.
Agricultura si în special producţia agricolă sunt în scădere dramatică atât
cea ce priveste producţia vegetală cât si cea din sectorul zootehnic. Acest lucru
se datorează faptului că populaţia comunei este îmbătrânită iar tinerii nu mai
locuiesc in comună, migrând spre oraşe şi în străinătate unde au posibilităţi
unui câstig mai mare în alte domenii de activitate. De altfel constituie o
problemă mare în agricultură numărul mare de păsări şi animale sălbatice care
distrug culturile înfiinţate de locuitorii comunei.
Cu toate acestea, cetăţenii care deţin terenuri si animale, beneficiază de
subvenţiile agricole acordate de APIA prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
În anul 2018, autoritatea publică locală a mers pe linia încurajării tuturor
formelor şi iniţiativelor de exploatare a terenurilor, prin aplicarea unor tehnologii
adecvate, bazate pe experienţa şi competenţa specialiştilor din acest domeniu.
Conform documentaţiilor cu privire la aplicarea Legilor fondului funciar, o
parte din pășunea comunală a fost închiriată pentru animalele din satul
Brîncoveni.
Prin toate mijloacele de care dispunem am sprijinit locuitorii comunei
noastre pentru sporirea efectivelor de animale la gospodăriiile populaţiei, dar
din cauza situaţiei grele care este la ora actuală se observă o scădere a
efectivelor de animale faţă de anul trecut, lucru ce se datorează îmbătrânirii
populaţiei din comuna noastră, înregistrându-se la 31 decembrie 2018,
următoarele efective de animale: bovine 270 capete, porcine 650 capete, ovine
1.320 capete, caprine 390 capete şi cabaline 66 capete.
În cadrul localităţii noastre a fost acordată o atenţie deosebită respectării
prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare, cu privire la metodologia de eliberare
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a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie, competente în
domeniu.
Nu am putut rezolva în totalitate intrarea în legalitate a unor construcţii
executate şi ce este mai grav executate în intravilanul şi extravilanul localităţii.
Prin hotărâre a Consiliului local am stabilit obiective şi sarcini precise
pentru înfrumuseţarea spaţiilor verzi din faţa instituţiilor publice, a societăţilor
comerciale, efectuarea de ronturi cu flori, văruirea şi reabilitarea clădirilor
instituţiilor publice, fapt materializat în aspectul general al comunei noastre.
Paza a fost asigurată prin Hotărârea Consiliului local nr. 3 din
31.01.2018, conform Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, iar activitatea de pază a fost propusă a se efectua prin pază proprie.
S-au întâmplat mari neajunsuri în efectuarea pazei obşteşti și pentru plata
serviciilor de pază, deoarece majoritatea locuitorilor comunei noastre fie sunt
pensionari, fie femei văduve şi care nu s-au achitat de obligaţiile ce le reveneau
faţă de prevederile Hotărârii Consiliului local.
În această direcţie, trebuie să vă informez că pe parcursul anului 2018, cu
toate eforturile depuse s-a încasat suma de 16.144 lei, insuficientă pentru plata
prestațiilor de pază.
Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale
unitatilor administrativ teritoriale unde contribuabilii isi au domiciliul și au fost
stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2015 privind noul Cod
fiscal, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.
La stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale am avut în vedere
gradul scăzut de suportabilitate la plată a unor cetăţeni ai comunei noastre, în
acelaşi timp am avut în vedere ca bugetul local, să fie elaborat în aşa fel încât
veniturile să acopere cheltuielile publice prioritare, pentru realizarea unui
echilibru între nivelul veniturilor şi al cheltuielilor şi necesitatea implementării
unor măsuri de lărgire a bazei de impozitare precum şi majorarea unor impozite
şi taxe locale.
În acest context trebuie să asigurăm că întreaga materie impozabilă să fie
stabilită cu maximum de obiectivitate, întrucât reforma în administraţie impune
diminuarea mijloacelor de echilibrare şi creşterea ponderii veniturilor proprii din
impozitele şi taxele de la populaţie.
În ceea ce priveşte starea socială, Primăria comunei Brîncoveni a luat
măsuri de realizarea acestui obiectiv în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Putem concluziona că prin protecţie socială înţelegem un ansamblu de măsuri
şi reglementări prin care se instituie şi se aplică un sistem de ajutorare pentru
persoanele aflate într-o situaţie defavorabilă.
Conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu
completările şi modificările ulterioare, a necesitat un volum de muncă destul de
mare.
În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social, solicitantul trebuie să
depună o cerere şi o declaraţie pe propria răspundere, însoţită de mai multe
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acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acestora,
iar autoritatea publică locală verifică autenticitatea datelor şi trece la
soluţionarea cererii şi stabilirea cuantumului ajutorului social, ţinând cont şi de
lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.
La data de 31 decembrie 2018, aveam în plată un număr de 34 dosare.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, în anul 2018, am finanţat şi
drepturile de personal ale asistenţilor sociali ai persoanelor cu handicap, în
număr de 9 persoane cheltuind suma de 210.510 lei.
În această perioadă putem să exemplificăm şi faptul că au fost întocmite
acte de completarea dosarelor aflate în plată la Inspectoratul de Handicapaţi al
Judeţului Olt, pentru a beneficia în continuare de facilităţile prevăzute de Legea
nr. 448/2006. De asemenea, au fost sprijinite unele categorii de minori prin
măsuri de ocrotire şi încredinţarea lor unor instituţii de ocrotire, internare în
leagăne de copii, în cămine pentru deficienţi nerecuperabili, precum şi alte
categorii de persoane aflate în dificultate.
Conform bugetului local şi a competenţelor stabilite de legislaţia în
vigoare, Primăria comunei Brîncoveni a sprijinit unităţile de învăţământ
asigurând materiale şi servicii pentru desfăşurarea unui învăţământ de calitate.
De asemenea, activitatea de cultură a fost sprijinită în conformitate cu
mijloacele de finanţare din bugetul local pentru desfăşurarea unei activităţi
corespunzătoare.
În comuna noastră în localul dispensarului medical Brîncoveni,
funcţionează 2 cabinete medicale individuale de medicina familiei şi un cabinet
medical individual stomatologic, personalul de specialitate fiind format din 3
medici şi 3 asistente medicale, care asigură asistenţa primară la nivelul
comunei noastre iar în satul Ociogi avem construit un punct sanitar funcţional.
În cadrul dispensarului medical Brîncoveni mai funcţionează şi o farmacie
în urma unui contract de închiriere cu SC Farm Elina SRL.
Există în comună şi un cabinet medical de medicină veterinară privată,
care asigură pe linie sanitară actul medical veterinar.
În cursul anului 2018 au început lucrările de reabilitare și modernizare a
grădinițelor din satele Ociogi și Văleni și a Dispensarului comunal.
În atenţia primăriei a stat şi deservirea comunităţii locale prin eliberări de
acte, autorizaţii şi avize, stare civilă, măsuri de asistenţă şi protecţie socială,
probleme ale aplicării legilor funciare, gestionarea patrimoniului public şi privat
al localităţii unde a răspuns cu competenţă la solicitările cetăţenilor, ajutându-i
să îşi rezolve problemele cu care se adresau autorităţii publice locale.
Greutăţile care vor apărea trebuie să ne mobilizeze pe toţi, să avem drept
obiectiv în fiecare moment atragerea surselor şi resurselor de venituri locale, de
la stat, interne sau externe, încasarea tuturor impozitelor şi taxelor conform
legislaţiei în vigoare şi Hotărârii Consiliului local.
Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor comunei o
imagine generală asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului
şi eficienţei rezolvării problemelor comunităţii locale.
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Dacă în anii trecuţi modificările legislative frecvente, accentuarea
fenomenului de birocraţie, bugetul local limitat, sistemul greoi de angajare,
salariile mici şi imposibilitatea legislativă şi financiară de a stimula performanţa,
erau restricţii care am sperat că vor dispărea din sistemul administrativ, din
păcate, în anul 2018 s-au păstrat şi au continuat să afecteze calitatea actului
administrativ.
În ciuda acestor aspecte s-au înregistrat totuşi rezultate bune şi foarte
bune, personalul înţelegând pe deplin greutăţile cu care ne confruntăm şi s-au
adaptat ca de fiecare data la cerinţe şi făcând faţă cu succes acestora.
Avem o administraţie eficientă şi eficace, deschisă spre nevoile
comunităţii şi care lucrează în beneficiul tuturor, în spiritul transparenţei şi al
respectului faţă de cetăţean.
Având în vedere experienţa acumulată împreună cu, Consiliul local, vom
lua toate măsurile pentru rezolvarea problemelor extrem de numeroase şi
complexe ale colectivităţii locale.
PRIMAR
Ion CHEROIU
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