RAPORTUL ANUAL
al Primarului CHITEZ ILIE
privind starea economici, sociali ;i de mediu
a comunei Bobicegti pentru anul 2020

Obiectivul major al administraliei locale in anul 2020 si implicit al meu, ca ales
al comunitdlii, a fost gesirea de solufii la solicitirile cetelenilor, prin implicarea
directi ;i promptl in rezolvarea acestora, dar si continuarea dezvoltirii comunei.
Prezentul raport a fost elaborat pe baza datelor puse la dispozi[ie de cltre
serviciile, compartimentele aparatului propriu gi a celor comunicate de citre
institufiile subordonate.
In exercitarea atribufiilor care imi revin in corrformitate cu Ordonanala de
urgenld nr. 57 din 3 iulie 20L9 privind Codul adnri,iistrativ, precum gi cu Legea nr.
544/2001, privind liberul acces la informagiile de tuteres public, la fiecare inceput
de an, intocmesc un raport de activitate aferent anului precedent, pe care vi-l
prezint, aducAndu-l la cunogtinla cetetenilor comunei Bobicegti, prin mijloacele de
comunicare pe care le am la dispozifie: pagina de internet www.bobicesti.ro.
Asa cum am incercat in fiecare an, acest raport nu vreau sd reprezinte doar un
act administrativ impersonal, ci sd fie un instrument de informare a cet5lenilor din
comuna Bobicegti cu privire la modul si eficienla rezolvdrii treburilor publice, a
acliunilor intreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de indeplinire a
obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate, manifestAndu-mi inci o
dati deschiderea gi transparenla fa!5 de cetifean. incercim sd imbundtilim in
fiecare an calitatea qi eficienla m uncii noastre.
Datele prezentate in raport pot oferi cetigenilor comunei o imagine generald
asupra activitilii noastre in anul 2020, asupra ,;rodului gi eficienlei rezolvirii
problemelor comunitilii locale.
Preocuparea mea principali a fost gospoiiirirea eficienti a comunei, a
bugetului local gi, nu in ultimul rAnd, bunistarea r:etifenilor din comuni, vizAnd:
dezvoltarea infrastructurii comunei, atragerea de fonduri nerambursabile in
vederea realizirii obiectivelor previzute, atragerea de investitori, repararea 9i
intrefinerea drumurilor din comun5, asigurarea transparenfei in ceea ce priveste
cheltuirea banilor publici si a acliunilor intreprinse de administralia publicd,
organizarea de manifestiri cultural-artistice si sportive cu scopul de a dezvolta
componenta culturali, sportivA si sociali a vielii cetilenilor.
Principalul obiectiv al anului 2020, a fost acela de a continua demersurile
incepute in tot ceea ce reprezinti interesele gi nevoile cetigenilor, de aplicare in
mod corect a actelor normative gi a iegislafiei emise de autoritSfile competente.
Un rol important in demersurile mele de implementare a politicilor publice
concepute gi bazate pe nevoia de nou gi pe dezvoltarea conrunitdlii l-a avut Consiliul

local care gi-a acordat sprijinul in aplicarea programului de investifii gi obiective de
interes local pentru anul 2020.
Referitor la potentialul economic al comunei Bobicegti, reamintesc faptul ci in
arealul comunei isi desfisoari activitatea cAteva societigi cu un major aport la

peisajul economic

al zonei, prin prezenfa cdrora este asigurati nu doar o

suplimentare a resurselor bugetar-financiare, ci si absorblia certl a forlei de munci
locale.

Contribufia celor mai importante societeli la buqctul local anual este:
SC MAVI MVT
ClSdiri: 3 361 lei
Teren: 98 lei
SC REINVEST

URZICENI SRL

Teren: 4306 lei
Clidiri: 1.729lei
ROMKULUMO SRL

Teren:12727 lei
ClSdiri: 4140 lei
S.C. EUROPEAN TRANSSARU

Clddiri: 7557lei;
Teren: 379 lei
S.C. S.M.R. S.A.

Clidiri: 2275 lei;
Teren: 235 lei.
S.C. SNTGNT TRANSGAZ

Clidiri:

1 023 lei;
Teren: 67 lei.
S.C. PETROM

MARKETING

Firmi: 798 lei
Clidiri: 5852 lei;
Teren: 173 lei.
SC

AUTO FAVORABIL

Clidiri:4795\ei
Teren: 66 lei
Cregterea economice a comunei a fost una dintre prioritigile anului 2020,prin
implicarea factorilor locali in procesul de realizare gi dezvoltare economico-sociali,

indiferent daci resursele financrare au fost asigr,rrate din fonduri guvernamentale,
venituri proprii sau imprumuturi.
Activitatea economico-socialS s-a bazat r..e servicii de diferite tipuri,
agriculturS, transport etc.
in decursul anului 2020, veniturile bugetare s-au realizat in proportie de
98,630/o, adici din total venituri previzute in valoare de 5 147 000 lei s-au incasat
5 076 627 lei. Cheltuielile s-au realizat in proporfie de 96,840/0, adici din totalul
cheltuielilor previzute in sumi de 5 154 000 lei, s-au realizar 4 991 383 lei.
La finele anului, excedentul bugetar a fost de 91 979 lei, ca urmare s-a
constituit excedentul cu suma respet:tiv5. Aceste rezultate sunt evidenliate in contul
de executie al bugetului local, unde sunt detaliate veniturile in funcfie de natura
provenienfei, precum si cheltuieiile pe destinagii, pe rlecare capitol in parte.
Pe ldngi venituri, gradul de Jez,roltare a unei comunitili poate fi misurat prin
nivelul accesului la serviciile de <analizare, api potabila, energie termicd sau
transport.
Comuna noastr5 are institulil modernizare ti dotate cu aparatur5 moderni,
fondurile necesare derulirii acestor proiecte fiind obtinute prin PNDL:
*Reabilitarea modernizarea gcolii Gimnaziale Eobicegti
;i
*Reabilitarea gi modernizarea
$colii Gimnaziale Leotegti
*Reabilitarea, modernizarea dotarea Gridinilei cu program normal Leotetti
ti
*Reabilitarea, modernizarea gi dotarea Dispensarului comunal uman Leotesti
*Reabilitarea, modernizarea dotarea Dispensarului comunal uman
ti
Bobicegti.
Pentru efectuarea unei bune deszipeziri in comuna noastri, am dotat Serviciul
voluntar pentru situo.tii de urgenli cu un buldoexcavator, oblinut prin fonduri
alocate de la Ministerul Agricuitti;'it si Dezvoltirii Rurale;i un unimog echipat cu

lami

seririle.
O dorinli pentru anul 2027 ar fi sd termin de asfaltat
gi

gi celelalte strdzi care au
mai rimas neasfaltate in comun;l i3obicegti gi .;ii extind releaua d.e gaze naturale in
toate comuna, tot prin accesarea un<.rr Programe rraiionale cu finanlare de la bugetul
de stat.
in anul 2020, Serviciul public de apd;i canairza.e a fost dotat cu o autospeciali
vidanji marca RENAULT PREMIUM.
in prezent, comuna Bobicegti dispune de o regea publici de api in lungime de
25,263 km, dar gi de o refea de canalizare in lungime totald de 14,71.0 km,

inliturAndu-se astfel fenomenul de infectare a solului gi a mediului inconjuritor.
inmagazinarea apei se realizeazi itrtr-un rezervor cilindric, amplasat suprateran,
cu capacitatea de 300 mc.
ln comuna Bobicegti, a fost puse

in funcliune o stafie de tratare-neutralizare
pentru eliminarea amoniacului :;i : nitrililor drii api, deoarece este necesard
imbundtilirea calitelii apei potaciie ilvrate cdtre populalie.
Gospodlria de apd este previzrrta cu stalie de clorare tip CHLORMIX amplasati
intr-un modul containerizat avirrrl dimensiunrle ti.()6x2 ,40x2,57 m gi previzut cu
J

doui compartimente, unul pentru buteliile de clor gi aparatul de dozare, iar celdlalt
pentru pompa ejectorului de clor, instalafia de contorizare gi instala]ii anexe.

Sistemul

de clorinare existent va rimAne in funcfiune gi va

asigura

postclorinarea. Pentru neutralizarea buteliilor de clor defecte este construit in
exterior un bazin semiingropat, avind dimesiunile 1,0 x1,0 m gi h=1,7 m, echipat cu
capac, care confine solufie de hiclrrlxid de sodiu cu concentra;ia de circa 5%0.
Sistemul de clorinare cu c:rrr gazos este cr)nstruit astfel incAt montarea
regulatoarelor de vacuum si se facd pe cate o leave colectoare incilzitd fixati pe
perete.
Sistemul de tratare-neutralizare a parametrilor chimici nitriti gi amoniu cu clor
gazos este complet echipat, cu funclionare autouate ti este montat in interiorul
stafiei de tratare existente.
Reteaua de canalizare alcituiti din tuburi PUi.-KG este distribuitd astfel:6373
m in satul Bobicegti (inclusiv extindere pe strazile Dealului gi Progresului") Si 4467 m
in satele Leotegti, Belgun gi Mirila, 3870 m in satele Chintegti, Govora, Cominegti.
Apele uzate menajere din satele comunei Bobicegti sunt colectate Si transportate
prin trei sisteme centralizate de canalizare, dupd cum urmeazi:

Pentru satul Bobicegti: retea din tuburi PVC ingropate, 0200- 315 hffi,
Ltotal=6373m
Pentru satele Leotegti, Belgun g! llirila, refea ditr tuburi de PVC ingropate, b 200400 mm, L total= 4467 m
Pentru satele Chintegti, Govora, Corninegti, relea din tuburi PVC Dn 250mm gi PEHD
Dn 1L0 pe tronsoanele de pompaie, L total= 3870
^rr
Situagia abonagilor la aceastd dati:
- beneficiari racordali la releaua de api: institutirie publice, agenlii economici gi
1036 gospoddrii,
- beneficiari racordali la releaua de canalizare: rnstituliile publice, agenlii economici
;i 428 gospoddrii.
Sistemul centralizat de alimentare cu api are o funclionare perman entd,: 24
ore/ziSi 365 zile pe an.
Prin implementarea proiectului Amenaiare bazd sportivi in comuna
Bobicegti, iudelul Olt, s-a urmirit ?ncadrarea in obiectivele Planului de Dezvoltare
Locali a Grupului de Acliune Locala "La noi in sat", implementarea acestuia ducAnd
la imbunitilirea condi;iilor de viaii ale locuitoriitrr coffiun€i Bobicegti 9i implicit,
pentru diversificarea gi dezvoltlrr.:a economiei rura:e. Obiectivele specifice se referi
la cregterea atractiviti$i zonelor i urale, imbunitdlirea calitdtii vielii in mediul
social, natural gi economic Cirr zonele rtrr'aie, proteiarea gi conservarea
patrimoniului cultural gi natural rural. Sportul este o necesitate a lumii moderne.
Prin sport se dezvoltd gi se fonneazd trisiturile pozitive de caracter, se dezvoltd
aptitudinile motrice gi deprinderile necesare perltnl munci gi via;i. Terenul de
sport este un spafiu in care se pot organiza ccnrpetitii intre echipele de fotbal ale
localitSgilor partenere in cadrul acestui grup de acliune locali, ducAnd astfel la
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interactionarea, socializarea $i lo:^ibilitatea de conriulicare a tinerilor, creandu-se o
generatie pentru care sportul si t.ie un drum citre consolidarea acestora.
Prin proiectul Asfaltare strizi in satele Bobice;ti, Mirila, Cominegti, Leotegti,
comuna Bobicegti, iudelul Olt a avut loc asfaltalea urmdtoarelor strizi in satul
Bobicegti: strada Cazanelor405 m, litrime 3.0 - 4,() m, strada Eroilor 194m,2.5 6.0 m lSfime strada Primiverii 468 m, ligime 3.0 - 4.0 m, in satul Mirila-strada
Izlazului 482 m,6 m l5;ime, in satul Leotegti - strada Risiritului-1365 m, 3.0 5.5m, in total2914 m.

Strazile comunale propuse pentru asfaltare in proiectul Modernizarea
infrastructurii rutiere de interes local, fac parte din releaua stradald a comunei

Bobice;ti, ca strdzi secundare. Acestea sunt legate, conform planului de situalie de
drumul judeteanDJ 644.
Din cauza inexistenlei unei strr-lcturi rutiere adecvate, traficul se desfagoari cu
dificultate, chiar foarte greu in perioadele ploioase, ceea ce implica circulatia
vehiculelor cu viteze reduse, consumuri mari de calburanti si degajiri mari de noxe.
in anul 2020, am continuat cacordirile gospodiriilor la conducta de gaze.
Aga cum am extins iluminatul pubiic, apa curent;, canalizarea apelor menajere in
toati comuna Bobicegti, la fel voi extinde gi ccnoucta dz gaze, astfel incAt toati
comuna si beneficieze de facilitigile unei vieli moder"ne.
Am avut in vedere o informare cAt mai corecti asupra prioritSfilor, perspectivelor
de dezvoltare a comunei, oportunitdlilor care exrstl in jurul institugiei, clarificarea
resurselor care se pot folosi, identificarea acliunilor care trebuie intreprinse.
La nivelul comunei Bobicegti funclioneazi programul Biblionet, un program care
le faciliteazl romAnilor accesul gratuit la informatie, prin dezvoltarea unui sistem de
biblioteci publice moderne in Romania. Prin cursurile de formare si tehnologia
furnizata, Biblionet va ajuta bibliotec:ile sa asigure servicii in comunitatile locale sub
forma unui parteneriat intre I [LEX, Asociati a Nationala a Bibliotecarilor si
Bibliotecile Publice din Romun:a (ANBPRJ, autoritatile locale si nationale si
bibliotecile din tara. Pentru a-sr .rtinge acest obiesriv, Biblionet se va concentra pe
patru componente principale cle programului: facrlitarea accesului public la
informafie, pregitirea bibliotecalilor din bibliotecile publice, promovarea valorii
bibliotecilor pentru comunitili, asigurarea sprrjir.;ului guvernamental.
in comuna Bobicegti se desfigoari activitai'ea de colectare a degeurilor
menaiere, Comuna Bobicegti incheind in acest sens un contract de delegare a
gestiunii serviciilor publice de salubrizare cu societatea de salubrizare S.C.
SALUBRIS S.A. SLATINA. Prin concesionarea activitililor de salubrizare, Primiria
Comunei Bobicegti are ca obiectiv imbundtifirea condifiilor de viati ale cetifenilor
prin: promovarea calitigii gi eficienfei acestor servicii, dezvoltarea durabild a
serviciilor, proteclia mediului inconjuritor. Colectarea degeurilor menajere de la
populalie gi institulii se face cu ajutorul unor autocompactoare marca Mercedez
Benz ce colecteazd siptdmAnal de la toli utilizatorii din comuna Bobicegti.
Colectarea se face in recipienr-a standardizate sau alt tip de recipiente care si
permitd o manevrare ugoari 9i sd impiedice impr5qtierea degeurilor. Recipientele
5

standardizate au fost puse la dispoziyia utilizatorilor contracost prin cumpirare sau
inchiriere in baza unei cereri adresate societilii S.A. SALUBRIS SLATINA, puncr de
lucru BAL$. Recipientele puse la dispozilia cetilenilor sunt din plastic, cu un volum
de 0,120 mc.
AnalizAnd situalia sociali la nivelul comunei noastre, vI informez ci in comuna
Bobicegti triiesc un numir de 3021 de persoane, iar in cursul anului 2020, in
registrele stirii civile, s-a consemnat un numir de 46 de decese si au fost incheiate 8

cisitorii.
in conformitate cu prevederile Legii 476/2OOI privind venitul minim garantat,
cu modificdrile si completdrile ulterioare, in cursul anului 2020 s-au menlinut in
plati dosare de ajutor social, dup;i cum urmeazS:
- ianuarie 2020 - 47 dosare;

-

- februarie 2020
49 dosare;
- martie 2020
47 dosare;
- aprilie 2020 - 46 dosare;
- mai 2020 - 46 dosare;
- iunie 2020 - 46 dosare;
- iulie 2020 48 dosare;
- august 2020 - 47 dosare;
- septembrie 2020 - 46 dosare;
- octombrie 2020 - 46 dosare;
- noiembrie 2020 - 47 dosare;
- decembrie 2020 - 47 dosare

-

-

Persoanele apte de munci dirr fi:miliile beneficiare au prestat lunar un anumit
numdr de ore de muncd. Pe bazt, porrtajelor intocrni',e au fost realizate lunar situalii
de plati gi au fost trimise la Af PIS Olt.
Pentru a veni in sprijinul familiilor cu ajuto: social, Guvernul RomAniei a
aprobat, ca pe perioada sezonului rece, acestea si beneficieze de un ajutor pentru
incdlzirea locuintei cu lemne, cirbuni sau combustibili petrolieri. Astfel, in cursul
anului 2020, au fost intocmite Dispozifii ale Primarului pentru acordarea ajutorului
de incilzire a locuinfei, dupi cum urmeazi:
- trimestrul I - 0 dosare;
- trimestrul II -0 dosare;
- trimestrul III -0 dosare;
- trimestrul IV - 16 dosare.

La inceputul anului 2020 l-ar: primit si s-au inregistrat dosarele pentru

incilzirea locuinfei. Au fost analiu-;ite dosarele depuse si s-au emis dispozifii pentru
incilzirea locuinlei cu lemne, clrbuni sau combustibili petrolieri. Lunar, in perioada
sezonului rece, au fost intocmite siLualii centralizaroare si rapoarte statistice privind
beneficiarii acestor ajutoare pentru incilzirea lcc.rinfei, care au fost transmise,
potrivit legii, la Agenfia f ude;eani pentru Prestafii Jc'ciale Olt.
Potrivit prevederilor legii277 120L0 privir,d aiocalia pentru suslinerea familiei,
in cursul anului 2020 s-au inregistrat:
6

- ianuarie 2020 -35 dosare;
- februarie 2020 - 35 dosare;
- martie 2020 - 33 dosare;
- aprilie 2020 - 33 dosare;
-mai2020 31 dosare;
- iunie 2020 - 3L dosare;
- iulie 2020 - 33 dosare
- august 2020 - 32 dosare
- septembrie 2020- 32 dosare
- octombrie 2020 - 32 dosare
- noiembrie 2020 - 31dosare
- decembrie 2020 -29 dosare
La sfarsitul fiecrrei luni s-au
pentru a putea fi prelucrate.

-

intocmit borderouri si s-au transmis la AfplS oLT

in conformitate cu prevederile O.U.G. 11L/2011 privind indemnizalia pentru
cresterea copilului, in cursul anultli 2020 s-au preluat un numir de 14 dosare de
indemnizalii de crestere a copilului in vArsti de pAna la doi ani, dupi cum urmeazi:
- ianuarie 2020 - 3 indemnizafii, 0 stimulente;
- februarie 2020- 0 indemnizafii, 0 shmulente;
- martie 2020- 7 indemnizafie, 0 stimulente;
- aprilie 2020- 0 indemnizalii, 0 stimulente;
- mai2020- 1 indemnizatie, 1 stimulent;
- iunie 2020 - 0 indemnizafii, 0 stimulente;
- iulie 2020 - 1 indemnizafie, 0 stimulente;
- august 2020- 0 indemnizafii, 0 stimulente;
- septembrie 2020- 7 indemnizafie, 0 stimulente;
- octombrie 2020- l indemnizafie, 2 stimulente;
- noiembrie 2020- 2 indemnizatii, 0 stimulente;
- decembrie 2020- 4 indemnizatii,0 stimulente;
La sfArsitul fiecirei luni s-au irrtocmit borderouri care, impreuni cu dosarele
prellate, au fost transmise pentru a putea fi prelucrate.
in anul 2020,in conformitate cu Legea nr. 44812006 privind protecfia copilului
gi promovarea persoanelor cu handicap, sunt inrcgistraii un nr. de 25 asistenli
personali gi un nr. de 57 indemnizafii de insofitor. Arr fost intocmite un nr. de j.23 de
anchete sociale pentru persoanele adulte cu handicap gi un nr. de 11 anchete sociale
pentru copiii cu handicap.
Au fost acordate 23 alocalii de stat gi 4 alocalir europene, dupi cum urmeazi:
- ianuarie 2020 - l alocatie de stat
- februarie 2020- 1, alocalie de stat, 1 alocalie europeani
- martie 2020- Z alocalii de stat
- aprilie 2020- l alocalie de stat
- mai 2020- 2 alocalii de stat
- iunie 2020- 1 alocalie de stat
7

- iulie 2020- 0 alocalii de stat
- august 2020- | alocalie de stat,3 alocalii europenr-.
- septembrie 2020- 4 alocalii de stat
- octombrie 2020- 6 alocalii de stat
- noiembrie 2020- 0 alocalii de stat
-decembrie 2020- 4 alocatii de stat
in anul gcolar 2019-2bZO ru beneficiat de tichete sociale 49 de copii, acordanduse astfel:
- in septembrie 2019- 4
- in martie 2020- 5 tichete
- in octombrie 2079- S
- in aprilie 2020- S tichete
.in mai 2020- 5 tichete
- in noiembrie 20L9- 5
- in decembrie 2019- S
- in iunie 2020- 5 tichete.

tichete
tichete
tichete
tichete

in ianuarie 2020- S tichete
- in februarie 2020- 5 tichete
Au fost eliberate in anul 2020:35 de Certificatr: de urbanism si 23 de Autorizatii
de construclie.
intAlnirea cu cetifenii a avut loc nu numai in cadrul programului de audienfe, ci
ori de cAte ori a fost nevoie, am fost deschis la dialog 9i maleabil in tot ceea ce
privegte rezolvarea situatiilor ivite in raport cu ceti;enii. Am avut aceasti ocazie, dat
fiind faptul ci in cursul anului 2020 lucririle de investilii au fost multe gi am avut
ocazia de a fi mereu in mijlocul gantierului 9i implicit al cetAfenilor.
Prezentul raport incearci si surprindi esenga activitilii desfrsurate in anul
2020 ;i sper si fifi aleturi de mine ;r in continuare, pentru ca astfel se putem finaliza
proiectele aflate in curs de derulare, precum gi matelializarea celor viitoare.
Imi doresc gi mi-am propus sA fac tot posibilul ca fiecare cetelean sI ajungi sI
triiasci in condilii decente, iar datt,r'ia mea este si spriiin toate proiectele ce au ca
finalitate beneficiul cet5leanului.
Vi mulgumesc in primul rAnd voui, dragi cetiflri, incd o datd pentru susfinerea
9i increderea pe care mi-a!i acordat-o, pentlu contribulia fieclruia dintre
dumneavoastrl la dezvoltarea comunitefii noastre, la educalia si siguran;a copiilor
nottri, pentru spiritul civic gi atagamentul dumneavoastri fali de valorile acestei
localiti;i, mulgumesc angajatilor primlriei, precum gi consilierilor locali pentru
efortul depus gi sprijinul acordat!
-
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