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RAPORTUL ANUAL  
al Primarului CHITEZ ILIE 

privind starea economica, sociala si de mediu  
a comunei Bobicesti pentru anul 2019 

 
 
 
          Prezentul raport a fost elaborat pe baza datelor puse la dispoziţie de către 
serviciile, compartimentele aparatului propriu şi a celor comunicate de către 
instituţiile subordonate.   
       În exercitarea atribuţiilor care îmi revin în conformitate cu Legea nr. 215/2001, 
a administraţiei publice locale, precum şi cu Legea nr. 544/2001, privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, la fiecare început de an, întocmesc un raport 
de activitate aferent anului precedent, pe care vi-l prezint, aducându-l la cunoştinţa 
cetăţenilor comunei Bobicești, prin mijloacele de comunicare pe care le am la 
dispoziţie: pagina de internet www.bobicesti.ro.  
         Asa cum am încercat în fiecare an, acest raport nu vreau să reprezinte doar un 
act administrativ impersonal, ci să fie un instrument de informare a cetățenilor din 
comuna Bobicești cu privire la modul si eficiența rezolvării treburilor publice, a 
acțiunilor întreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de îndeplinire a 
obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate, manifestându-mi inca o 
dată deschiderea si transparența față de cetățean. Incercăm să îmbunătățim în 
fiecare an calitatea și eficiența muncii noastre 
       Prezentul Raport se întemeiază pe baza prevederilor art.63 alin.(3) litera a, din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
        Datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor comunei o imagine generală 
asupra activitaţii noastre în anul 2019, asupra modului si eficienţei rezolvării 
problemelor comunităţii locale. 
         Preocuparea mea principală a fost gospodărirea eficientă a comunei, a 
bugetului local si, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din comună, vizând: 
dezvoltarea infrastructurii comunei, atragerea de fonduri nerambursabile în 
vederea realizării obiectivelor prevăzute, atragerea de investitori, repararea si 
întreţinerea drumurilor din comună, asigurarea transparenţei în ceea ce priveste 
cheltuirea banilor publici si a acţiunilor întreprinse de administraţia publică, 
organizarea de manifestări cultural-artistice si sportive cu scopul de a dezvolta 
componenta culturală, sportivă si socială a vieţii cetăţenilor 
        Principalul obiectiv al anului 2019, a fost acela de a continua demersurile 
începute în tot ceea ce reprezintă interesele şi nevoile cetăţenilor, de aplicare în 
mod corect a actelor normative şi a legislaţiei emise de autorităţile competente. 

http://www.bobicesti.ro/


 2 

        Un rol important în demersurile mele de implementare a politicilor publice 
concepute şi bazate pe nevoia de nou şi pe dezvoltarea comunităţii l-a avut Consiliul 
local care şi-a acordat sprijinul în aplicarea programului de investiţii şi obiective de 
interes local pentru anul 2019. 
       Referitor la potenţialul economic al comunei Bobiceşti, reamintesc faptul că în 
arealul comunei îsi desfăsoară activitatea câteva societăţi cu un major aport la 
peisajul economic al zonei, prin prezenţa cărora este asigurată nu doar o 
suplimentare a resurselor bugetar-financiare, ci si absorbţia certă a forţei de muncă 
locale. Contribuţia celor mai importante societăţi la bugetul local anual este: 
         SC MAVI MVT  
    Clădiri: 3 361 lei 
    Teren: 92 lei 
     
    SC REINVEST URZICENI SRL 
    Teren: 3 688 lei 
    Clădiri: 1572 lei 
 
    ROMKULUMO SRL 
    Teren: 10 899 lei 
    Clădiri: 3764 lei 
     
    S.C. EUROPEAN TRANSSARU 
    Clădiri: 6 199 lei; 
    Teren: 349 lei 
    
     S.C. S.M.R. S.A. 
     Clădiri: 14 830 lei; 
     Teren: 1314 lei. 
   
     S.C. SNTGNT TRANSGAZ 
     Clădiri: 1 000 lei; 
     Teren: 63 lei. 
      
     S.C. PETROM MARKETING 
     Firmă: 442 lei 
     Clădiri: 6 600 lei; 
     Teren: 149 lei. 
  
     S.C. DOLCHIMEX 
     Clădiri: 5 260 lei 
     Teren: 123 lei  
                     SC AUTO FAVORABIL                                                                                       .                         
.                     Clădiri: 12 510 lei 
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          Creşterea economică a comunei a fost una dintre priorităţile anului 2018, prin 
implicarea factorilor locali în procesul de realizare şi dezvoltare economico-socială, 
indiferent dacă resursele  financiare au fost asigurate din fonduri guvernamentale, 
venituri proprii sau împrumuturi. 
          Activitatea economico-socială s-a bazat pe servicii de diferite tipuri, 
agricultură, transporturi etc. 
          În decursul anului 2019, veniturile bugetare s-au realizat în proportie de 
99,31%, adică din total venituri prevăzute în valoare de 10 387 000 lei s-au încasat  
10 315 654 lei. Cheltuielile s-au realizat în proporţie de 99,07%, adică din totalul 
cheltuielilor prevăzute în sumă de 10 397 000 lei, s-au realizat 10 300 645 lei. 
           La finele anului, excedentul bugetar a fost de 15 009 lei, ca urmare s-a 
constituit fondul de rulment cu suma respectivă. Aceste rezultate sunt evidenţiate în 
contul de executie al bugetului local, unde sunt detaliate veniturile în funcţie de 
natura provenienţei, precum si cheltuielile pe destinaţii, pe fiecare capitol în parte.   
         
      Au fost finalizate în anul 2019, obiectivele următoare, fondurile necesare 
derulării acestor proiecte fiind obținute prin PNDL: 
*Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Bobicești 
*Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Leotești   
*Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program normal Leotești 
*Reabilitarea, modernizarea și dotarea Dispensarului comunal uman Leotești 
*Reabilitarea, modernizarea și dotarea Dispensarului comunal uman 
Bobicești. 
 
      Pentru efectuarea unei bune deszăpeziri în comuna noastră, am dotat Serviciul 
voluntar pentru situații de urgență cu un buldoexcavator, obținut prin fonduri 
alocate de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și un unimog echipat cu 
lama și sărăriță. 
      O dorință pentru anul 2020 ar fi să termin de asfaltat și celelalte străzi care au 
mai rămas neasfaltate în comuna Bobicești și să extind rețeaua de gaze naturale în 
toată comuna, tot prin accesarea unor Programe naționale cu finanțare de la bugetul 
de stat. 
      În prezent, comuna Bobiceşti dispune de o reţea publică de apă în lungime de 
25,263 km, dar şi de o reţea de canalizare în lungime totală de 14,710 km , 
înlăturându-se astfel fenomenul de infectare a solului şi a mediului înconjurător.  
       Înmagazinarea se realizează într-un rezervor cilindric, amplasat suprateran, cu 
capacitatea de 300 mc. 
       În comuna Bobicești, a fost pusă în funcțiune o stație de tratare-neutralizare 
pentru eliminare amoniac și nitriți din apă, deoarece este necesară îmbunătățirea 
calității apei potabile pe care o livrăm către populație. 
       Gospodăria de apă este prevăzută cu staţie de clorare tip CHLORMIX amplasată 
într-un modul containerizat având dimensiunile 6,06x2,40x2,51 m şi prevăzut cu 



 4 

două compartimente, unul pentru buteliile de clor şi aparatul de dozare, iar celălalt 
pentru pompa ejectorului de clor, instalaţia de contorizare şi instalaţii anexe.  
        Sistemul de clorinare existent va rămâne în funcţiune şi va asigura 
postclorinarea. Pentru neutralizarea buteliilor de clor defecte este construit în 
exterior un bazin semiîngropat, având dimesiunile 1,0 x1,0 m şi h=1,7 m, echipat cu 
capac, care conţine soluţie de hidroxid de sodiu cu  concentraţia de circa 5%. 
       Sistemul de tratare-neutralizare a parametrilor chimici nitriţi şi amoniu nou 
prevăzut este cu clor gazos, cu funcţionare automată şi se va integra în interiorul 
staţiei de tratare existente.     
       Sistemul de clorinare cu clor gazos este construit astfel încât montarea 
regulatoarelor de vacuum să se facă pe câte o ţeavă colectoare încălzită fixată pe 
perete.  
      Sistemul de tratare-neutralizare a parametrilor chimici nitriţi şi amoniu cu clor 
gazos este complet echipat, cu funcţionare automată şi este montat în interiorul 
staţiei de tratare existente. 
       Reţeaua de canalizare alcătuită din tuburi PVC-KG este distribuită astfel: 6373 
m în satul Bobiceşti (inclusiv extindere pe străzile Dealului şi Progresului) şi 4467 m 
în satele Leoteşti, Belgun şi Mirila, 3870 m în satele Chinteşti, Govora, Comăneşti.    
       Apele uzate menajere din satele comunei Bobiceşti sunt colectate şi transportate 
prin trei sisteme centralizate de canalizare, după cum urmează: 
Pentru satul Bobiceşti: reţea din tuburi PVC îngropate, Ø200- 315 mm, 
Ltotal=6373m 
Pentru satele Leoteşti, Belgun şi Mirila, reţea din tuburi de PVC îngropate, Ø 200-
400 mm, L total= 4467 m 
Pentru satele Chinteşti, Govora, Comăneşti, reţea din tuburi PVC Dn 250mm şi PEHD 
Dn 110 pe tronsoanele de pompare, L total= 3870 m 
        Situaţia abonaţilor la această dată: 
- beneficiari ai serviciului de apă: 981 gospodării, 7 instituţii publice, 6 agenţi 
economici 
- beneficiari ai serviciului de canalizare: 248 gospodării, 2 agenţi economici, 3 
instituţii publice 
      Sistemul centralizat de alimentare cu apă are o funcţionare permanentă: 24 
ore/zi şi 365 zile pe an.       
      Prin implementarea proiectului Amenajare bază sportivă în comuna 
Bobiceşti, judeţul Olt, s-a urmărit încadrarea în obiectivele Planului de Dezvoltare 
Locală a Grupului de Acţiune Locală "La noi în sat", implementarea acestuia ducând 
la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei Bobiceşti şi implicit, 
pentru diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale. Obiectivele specifice se referă 
la creşterea atractivităţii zonelor rurale, îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul 
social, natural şi economic din zonele rurale, protejarea şi conservarea 
patrimoniului cultural şi natural rural.  Sportul este o necesitate a lumii moderne. 
Prin sport se dezvoltă şi se formează trăsăturile pozitive de caracter, se dezvoltă 
aptitudinile motrice şi deprinderile necesare pentru muncă şi viaţă. Terenul de 



 5 

sport este un spaţiu în care se pot organiza competiţii între echipele de fotbal ale 
localităţilor partenere în cadrul acestui grup de acţiune locală, ducând astfel la 
interacţionarea, socializarea şi posibilitatea de comunicare a tinerilor, creându-se o 
generaţie pentru care sportul să fie un drum către consolidarea acestora. 
      Prin proiectul Asfaltare străzi în satele Bobiceşti, Mirila, Comăneşti, Leoteşti, 
comuna Bobiceşti, judeţul Olt a avut loc asfaltarea următoarelor străzi în satul 
Bobiceşti: strada Cazanelor 405 m, lăţime 3.0 - 4.0 m, strada Eroilor 194 m, 2.5 – 
6.0 m lăţime strada Primăverii 468 m, lăţime 3.0 – 4.0 m, în satul Mirila-strada 
Izlazului 482 m, 6 m lăţime, în satul Leoteşti - strada Răsăritului-1365 m, 3.0 – 
5.5m,  în total 2914 m. 
     Strazile comunale propuse pentru asfaltare în proiectul Modernizarea 
infrastructurii rutiere de interes local, fac parte din rețeaua stradală a comunei 
Bobicești, ca străzi secundare. Acestea sunt legate, conform planului de situație de 
drumul judetean DJ 644.    
     Din cauza inexistenţei unei structuri rutiere adecvate, traficul se desfaşoară cu 
dificultate, chiar foarte greu in perioadele ploioase, ceea ce implica circulatia 
vehiculelor cu viteze reduse, consumuri mari de carburanti si degajări mari de noxe. 
     În anul 2018, am continuat racordările gospodăriilor la conducta de gaze.                
Aşa cum am extins iluminatul public, apa curentă în toată comuna Bobiceşti, la fel 
voi extinde canalizarea apelor menajere şi conducta de gaze, astfel încât toată 
comuna să beneficieze de facilităţile unei vieţi moderne. 
     Am avut în vedere o informare cât mai corectă asupra priorităţilor, perspectivelor 
de dezvoltare a comunei, oportunităţilor care există în jurul instituţiei, clarificarea 
resurselor care se pot folosi, identificarea acţiunilor care trebuie întreprinse.              
     La nivelul comunei Bobiceşti funcţionează programul Biblionet, un program care 
le facilitează românilor accesul gratuit la informatie, prin dezvoltarea unui sistem de 
biblioteci publice moderne in Romania. Prin cursurile de formare si tehnologia 
furnizata, Biblionet va ajuta bibliotecile sa asigure servicii in comunitatile locale sub 
forma unui parteneriat intre IREX, Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si 
Bibliotecile Publice din Romania (ANBPR), autoritatile locale si nationale si 
bibliotecile din tara. Pentru a-si atinge acest obiectiv, Biblionet se va concentra pe 
patru componente principale ale programului: facilitarea accesului public la 
informaţie, pregătirea bibliotecarilor din bibliotecile publice, promovarea valorii 
bibliotecilor pentru comunităţi, asigurarea sprijinului guvernamental. 
       În comuna Bobiceşti se desfăşoară activitatea de colectare a deşeurilor 
menajere, Comuna Bobicești încheind în acest sens un contract de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare cu societatea de salubrizare S.C. 
SALUBRIS S.A. SLATINA. Prin concesionarea activităţilor de salubrizare, Primăria 
Comunei Bobiceşti are ca obiectiv îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor 
prin: promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii, dezvoltarea durabilă a 
serviciilor, protecţia mediului înconjurător. Colectarea deşeurilor menajere de la 
populaţie se face cu ajutorul unei autocompactoare marca Mercedez Benz ce 
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colectează săptămânal de la toţi utilizatorii din comuna Bobiceşti exclusiv deşeurile 
de această natură, conform caietului de sarcini.  
     Colectarea se face în recipiente standardizate sau alt tip de recipiente care să 
permită o manevrare uşoară şi să împiedice împrăştierea deşeurilor. Recipientele 
standardizate au fost puse la dispoziţia utilizatorilor contracost prin cumpărare sau 
închiriere în baza unei cereri adresate societăţii S.A. SALUBRIS SLATINA, punct de 
lucru BALŞ. Recipientele  puse la dispoziţia cetăţenilor sunt de plastic, cu un volum 
de 0,120 mc.     
       Analizând situaţia socială la nivelul comunei noastre, vă informez că în comuna 
Bobiceşti trăiesc un număr de 3220 de persoane, iar în cursul anului 2018, în 
registrele stării civile, s-a consemnat un număr de 46 de decese si au fost încheiate 
12 căsătorii. 
        La solicitarea unor instituţii publice au fost întocmite 340 de anchete sociale. În 
conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările si completările ulterioare, în cursul anului 2018 s-au menţinut în plată 
dosare de ajutor social, după cum urmează: 
- ianuarie 2018 – 55 dosare; 
- februarie 2018 – 55 dosare; 
- martie 2018 – 56 dosare; 
- aprilie 2018 – 57 dosare; 
- mai 2018 – 55 dosare; 
- iunie 2018 – 52 dosare; 
- iulie 2018 – 48 dosare; 
- august 2018 – 49 dosare; 
- septembrie 2018 – 50 dosare; 
- octombrie 2018 – 52 dosare; 
- noiembrie 2018 – 53 dosare; 
- decembrie 2018 – 56 dosare 
       Persoanele apte de muncă din familiile beneficiare au prestat lunar un anumit 
număr de ore de muncă. Pe baza pontajelor întocmite au fost realizate lunar situaţii 
de plată şi au fost trimise la AJPIS Olt. 
       Pentru a veni în sprijinul familiilor cu ajutor social, Guvernul României a 
aprobat, ca pe perioada sezonului rece, acestea să beneficieze de un ajutor pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Astfel, în cursul 
anului 2018, au fost întocmite 72 de Dispoziţii ale Primarului pentru acordarea 
ajutorului de încălzire a locuinţei, după cum urmează: 
- trimestrul I – 0 dosare; 
- trimestrul II – trimestrul III – nu au fost beneficiari, deoarece lunile cuprinse în 
aceste trimestre nu sunt în sezonul rece; 
- trimestrul IV – 72 dosare. 
         La începutul anului 2018 s-au primit si s-au înregistrat dosarele pentru 
încălzirea locuinţei. Au fost analizate dosarele depuse si s-au emis 30 de dispoziţii 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Lunar, în 
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perioada sezonului rece, au fost întocmite situaţii centralizatoare si rapoarte 
statistice privind beneficiarii acestor ajutoare pentru încălzirea locuinţei, care au 
fost transmise, potrivit legii, la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Olt. 
         Potrivit prevederilor legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
în cursul anului 2018 s-au înregistrat: 
- ianuarie 2018 – 56 dosare; 
- februarie 2018 – 56 dosare; 
- martie 2018 – 57 dosare; 
- aprilie 2018 –  52 dosare; 
- mai 2018 – 52 dosare; 
- iunie 2018 –  52 dosare; 
- iulie 2018 - 52 dosare 
- august 2018- 51 dosare 
- septembrie 2018- 52 dosare 
- octombrie 2018 – 52 dosare 
- noiembrie 2018 - 48 dosare 
- decembrie 2018 - 49 dosare 
         La sfârsitul fiecărei luni s-au întocmit borderouri si s-au transmis la AJPIS OLT 
pentru a putea fi prelucrate. 
         În conformitate cu prevederile O.U.G. 111/2011 privind indemnizaţia pentru 
creşterea copilului, în cursul anului 2018 s-au preluat un număr de 13 dosare de 
indemnizaţii de crestere a copilului în vârstă de pâna la doi ani, după cum urmează: 
- ianuarie 2018 – 3 indemnizaţii, 0 stimulente; 
- februarie 2018- 0 indemnizaţie, 0 stimulente 
- martie 2018- 0 indemnizație, 1 stimulente ; 
- aprilie 2018- 0 indemnizaţie, 0 stimulente; 
- mai 2018- 0 indemnizatie, 0 stimulente 
- iunie 2018 - 0 indemnizaţie, 0 stimulent; 
- iulie 2018 - 0 indemnizaţie, 1 stimulent; 
- august 2018- 0 indemnizaţie, 2 stimulent; 
- septembrie 2018- 0 indemnizaţie, 0 stimulent 
- octombrie 2018- 1 indemnizaţie, 2 stimulent 
- noiembrie 2018- 1 indemnizatie, 0 stimulent 
- decembrie 2018- 1 indemnizatie, 1 stimulent 
        La sfârsitul fiecărei luni s-au întocmit borderouri care, împreună cu dosarele 
preluate, au fost transmise pentru a putea fi prelucrate. 
        În anul 2018, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia copilului 
şi promovarea persoanelor cu handicap, sunt înregistraţi un nr. de 20 asistenţi  
personali şi un nr. de 48 indemnizaţii de însoţitor. Au fost întocmite un nr. de 180 de 
anchete sociale pentru persoanele adulte cu handicap şi un nr. de 24 de anchete 
sociale pentru copiii cu handicap.    
         Au fost acordate 20 de alocații de stat și 4 alocații europene, după cum 
urmează: 
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- ianuarie 2018 - 4 alocații de stat 
- februarie 2018- 2 alocații de stat 
- martie 2018-1 alocație de stat, 1 alocație europeană 
- aprilie 2018- 3 alocații europene 
- mai 2018- 1 alocație de stat 
- iunie 2018- 1 alocație europeană 
- iulie 2018- 1 alocație de stat 
- august 2018- 2 alocații de stat 
- septembrie 2018- 1 alocație de stat 
- octombrie 2018- 1 alocație de stat, 1 alocație europeană 
- noiembrie 2018- 3 alocații de stat 
-decembrie 2018- 1 alocație de stat 
        Anul trecut au fost au fost distribuite tichete sociale pentru copiii de la grădiniță. 
        În anul 2018 s-a acordat un ajutor de urgentă, conform Legii nr. 416/2001. 
       Au fost eliberate în anul 2018: 61 de Certificate de urbanism și 61 de Autorizații 
de construcție.    
       Întâlnirea cu cetăţenii a avut loc nu numai în cadrul programului de audienţe, ci 
ori de câte ori a fost nevoie, am fost deschis la dialog şi maleabil în tot ceea ce 
priveşte rezolvarea situaţiilor ivite în raport cu cetăţenii. Am avut această ocazie, dat 
fiind faptul că în cursul anului 2018 lucrările de investiţii au fost multe şi am avut 
ocazia de a fi mereu în mijlocul şantierului şi implicit al cetăţenilor. 
        Prezentul raport încearcă să surprindă esența activității desfășurate în anul 
2018 și sper să fiţi alături de mine și în continuare, pentru ca astfel să putem finaliza 
proiectele aflate în curs de derulare, precum şi materializarea celor viitoare. 
       
       Mulțumesc cu acest prilej aparatului propriu, cetățenilor din comună și 
Consiliului local pentru sprijinul acordat!  
        
 
   
 
     Data:                                                                                           Primar,                           
06.01.2020                                                                                CHITEZ ILIE 

                                                                                                      


